
11 

	
	
	
	
	

Läxan - en vana, en symbol eller ett funktionellt verktyg?  

En kvalitativ studie om läxans funktion i skolan 

 

 

Karoline Falch  
 
Examensarbete inom Lärarprogrammet 2014, 30 hp 
	



 
	

	

Abstrakt 
Studien behandlar fenomenet läxor där syftet var att belysa och få en förståelse för läxans funktion utifrån kvalitativa intervjuer med sju 
högstadielärare. Studien har sökt svar på tre frågeställningar vilket är: på vilket sätt påverkar läxor elevers lärande, vad fyller läxor för 
funktion i undervisningen och varför ger lärare läxor och hur motiveras läxorna. Det finns många olika attityder till fenomenet läxor. Vissa 
av lärarna ger läxor av ren vana, vissa för att det förväntas och vissa har valt att inte ge läxor. Det kommer fram att läxor kan påverka 
elevers lärande positivt. Det ger elever ansvar och ger ett tillfälle till flera inlärningsmöjligheter. Läxornas funktion är att repetera och 
befästa kunskap vilket kan hända, dock är ofta målet med läxan otydlig båda för elever och lärare. Vissa lärare följer inte upp läxan och 
följs den inte upp är den heller inte nödvändigt att ha med. Läxan är också med på att upprätthålla skillnader mellan elever då vissa har 
resurser hemma och andra inte.  
 
nyckelord: Skola, läxor, inlärning, kunskap, utbildning, lärare, elever  
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1. Inledning 
 

After spending most of the day in school, children are typically given additional assignment 
to be completed at home. This is a rather curious fact when you stop to think bout it, but not 
as curious as the fact that few people ever stop to think about it (Kohn 2006: 3). 

 

”Läxor” är ett ord vi alla känner igen. Alla som gått i skolan och alla som arbetar inom skolan har 
på något sätt haft en relation till fenomenet. I min utbildning som lärarstudent har inte läxor varit 
centralt även fast det varit en tradition i svenska skolan, hur länge som helst, och som fortfarande 
är en stor del av elevers och lärares skolvardag. Läxor är det fenomen som skiljer sig mest från 
andra arbetsplatser eftersom eleverna ständigt tar med sig arbete hem. Det påverkar därför inte 
bara eleven utan också människorna i elevens omgivning (Hellsten 1997: 205). Efter snart fem år 
som lärarstudent kommer det fram att det finns en saknad av skolans ”verkligheten” i de 
akademiska studierna. Många viktiga delar av skolans vardag går inte att förbereda sig på innan 
man står där nyutbildade i nytt jobb. Läxor är ett exempel på något som man plötsligt får ta 
ställning till. Ska man ge läxor eller inte? Vad för typ av läxor, hur mycket osv. Läxor är ett 
fenomen som det är viktigt att problematisera, inte bara för lärarens skuld men mycket för 
eleverna. Vad är poängen med en läxa om man inte vet vad syftet är?   
 
Enligt Nationalencyklopedin är syftet med läxor vanligen att repetera och fördjupa kunskaper 
inhämtade i skolan samt att öva förmågan till självständigt arbete (Nationalencyklopedin: 2006). I 
Sverige har ordet funnits med sedan 1520 talet och handlade då om att läsa ett stycke ur bibeln 
vid gudstjänst. Sveriges första skolordning kom till år 1571 som ledde till en viss likformighet i 
skolor i Sverige genom nya gemensamma kursplaner och skolorganisation. Skolordningen 
berörde också folkundervisningen som dock för det mesta var undervisning i kristendom, att till 
nattvard kunna bl.a. fader vår och budorden (Richardsson 2004: 26). Skolan förändras i takt med 
samhället och läxans betydelse har fått stark inflytande eftersom skolan blivit mer mål och 
resultatstyrd i relation till politiska förändringar. I dagens skola handlar det inte bara om att läxan 
ska producera kunskap hos eleverna. Det är en del av elevernas självutveckling där man lär sig att 
ta ansvars, men det är också ett sätt för föräldrarna att få en insyn i skolan. En del lärare väljer att 
dela ut läxor, andra inte.  I kursplanerna står det ingenting om att eleverna ska ha läxor, eller som 
ett verktyg för inlärning. Som blivande lärare har praktiken tagit mig med på en resa av olika 
attityder till läxor båda från lärare till lärare men också från skola till skola. Där har man fått 
träffa lärare som tar avstånd från läxor, lärare som älskar att ge läxor, läxor som aldrig följs upp 
men också noggranna genomgångar av läxor. Ifrågasättande av fenomenet läxor kommer ifrån en 
saknad av mål och syfte. Varför ger lärarna eleverna läxor? Är det ingen bra skola om eleverna 
inte får läxor? Ger lärorna det för att det ”ska” finnas med eller av ren vana?  Forskning om något 
så komplext som skolan kan sällan ge några absoluta sanningar, ibland kanske man ska stanna 
upp och reflektera över sig själv och sina arbetsmetoder.  
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Ingrid Westlund docent i pedagogik har forskat kring läxor och diskuterar i en intervju med 
Skolvärlden (Kallenberg 2012) att lärare behöver problematisera kring läxor. De centrala frågorna 
i intervjun beskrivs såhär: vad är en bra läxa, när ska man ha dem och hur många? Westlund 
diskuterar här sin upplevelse av att eleverna tycker läxor är för många men också för jobbiga att 
klara av på egenhand. Hon berättar i intervjun att läxor riskerar att bidra till ökade skillnader 
mellan eleverna som får som konsekvens att det inte blir den likvärdiga utbildningen som är en 
del av skolans värdegrund, då en del elever har hjälp och resurser hemma och andra inte. För att 
ha möjligheten att göra läxor krävs det att man har föräldrar som är hemma, som kan ämnet och 
som har möjligheten att hjälpa till. Alla barn har inte denna möjlighet. Läxor kan därför bidra till 
att upprätthålla klyftor i samhället.  
 
 
Skolfrågan var en viktig fråga inför riksdagsvalet 2014 enligt en mätning från Aftonbladet och 
United minds som är ett analys och strategiföretag. Undersökningen gick ut på att över 1000 
personer fick svara på vilken fråga som de anser vara viktigast när de ska välja parti (SVT nyheter 
2014). Få områden har genomgått så många förändringar de senaste åren som skolan. I debatter 
som förs utifrån PISA undersökningens resultat 2012 framställs det att svenska ungdomar har 
försämrade resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap (Skolverket 2014).  För att 
förbättra detta har man infört lärarlegitimation, en ny betygsskala, ny läroplan, ny skollag, betyg 
från årskurs sex osv. Även dessa förändringar finns fortfarande många viljor att förändra, att 
förbättra skolan. Det är ingen som pratar om läxor. Det står ingenstans om läxornas viktiga roll i 
skolan eller dess relevans, samtidigt är det något som man anser vara en stor del av skolans 
verklighet. Är läxor en gammal tradition som fortfarande släpar efter eller är det ett medvetet val 
hos lärarna? 
 
John Hattie (2012) citerar Paul Brock som förord till sin studie Synligt lärande för lärare. Det 
handlar om vissa principer han vill att alla lärare som undervisar hans barn ska följa.  
 

…för det första, fostra och utmana mina döttrars intellektuella förmåga och fantasirikedom mot 
horisonter som inte fläckats av självuppfyllande minimalistiska förväntningar. Underskatta inte 
deras intelligens genom att servera ett hopkok av en minsta gemensamma nämnare som ger sig ut 
för att vara kunskap och bildning, och mal inte sönder deras lust att lära med tråkigt pedagogik. 
Tryck inte ned dem med andefattigt rutinarbete och begränsa inte deras utforskande av kunskapens 
värld till ett tyranni av ständigt framspottade återanvända arbetsblad. Se till att det sker rimliga 
framsteg i lärandet från en dag, vecka, månad, termin och är till nästa.” (Hattie 2012:13).   

 
Lärande handlar om kreativitet, att ha en förmåga att lära ut på ett gripande sätt. Att få eleverna 
att vilja lära sig. När gnisten försvinner hos läraren dör också viljan att lära. Att reflektera över 
eget arbete, att inte fastna i rutiner, engagera eleverna i eget lärande och att vilja lära ut är bora 
vara mål för alla som sätter sin fot innanför pedagogiskt arbete. Denna studie ska försöka skapa 
förståelse för vad som gör att läxor är en så stor del av skolan och vad syftet är, om lärarna är 
medvetna om sina metoder och om det påverkar eleverna. Studien är ett relevant bidrag till 
forskningen då skolan är i ständig förändring. Det kommer nya elever med nya spännande 
personligheter varje år, politiken byter riktning, skolplaner ändras osv. Skola är ständig aktuell, 
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och med det lärande och dess resultat. Genomgående i denna uppsats kommer Harris Coopers 
(2007) definition av läxor användas, som innebär en uppgift som läraren ger ut till sina elever 
vars syfte är att det ska göras utanför skolans tider. Det kan dock vara så att eleverna gör läxorna 
på raster och under andra tider på skolan.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att belysa och få en förståelse för läxans funktion utifrån sju lärares 
perspektiv.  
 
‐ På vilket sätt påverkar läxor elevers lärande?  
‐ Vad fyller läxor för funktion i undervisningen? 
‐ Varför ger lärare läxor och hur motiveras läxorna?  

2. Tidigare forskning  
 
Vad berättar tidigare forskning om läxans funktion i skolan? Många forskare hittar samband 
mellan läxor och resultat och andra hittar inga alls. Denna uppsats fokuserar på tidigare forskning 
om läxor men också om inlärning då det är något som har starka relationer till läxor som verktyg 
för just detta. Det är svårt att mäta ens elev kunskap ”Hur kan man veta vad någon annan kan och 
vet? (Korp 2033:15).  

2.1 Läxan som symbol eller arbetsmetod  

Jan Olof Hellsten (1997) forskare vid Uppsala universitet har i sin forskning: Läxor är inget att 
orda om. Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur, kommit fram till att inom 
pedagogisk litteratur nämns läxan i liten utsträckning och när den behandlas problematiseras den 
inte fast värderas ändå högt. Läxan blir en symbol eller ritual snarare än en arbetsmetod. Den 
finns med för att läxan i mångas ögon är en viktig del av skolan (Hellsten 1997). Läxans 
symboliska värde är så starkt att effekterna överskuggas. I vissa fall blir läxan som symbol 
viktigare än själva resultaten av läxan. Hellsten har granskat läroplaner, 1990 talets 
grundskoleordning, texter i lärarutbildningen och andra pedagogiska texter.  I de offentliga 
texterna Hellsten (1997) har granskat är frånvaron av läxor så framträdande att det antyder en 
inlärningsmetod som inte tas på alvar eller som inte ses på som en viktig metod. Samtidigt 
ifrågasätts inte dess värde (Hellsten 1997). Vid granskningen av läxor i läroböcker framkommer 
sex olika innebörder av begreppet läxa. (Hellsten 1997: 211-213)   

 Förberedelser: Läxor ska befästa kunskaper och träna färdigheter. Läxor ska också 
förbereda eleverna för kommande skolgång samt att träna upp en arbetsfostran för livet 
efter skolan. Läxor ska lära eleverna att ta ansvar och att tänka själva.  

 Tidsstruktur: Läxor är ett sätt att organisera tid. Elevernas fritid får sin struktur av läxorna. 
Vikten av att sätta av en fix tid för studier belyses.  Det är dock inte bara tiden som 
struktureras genom läxor utan hela familjens verksamhet. Ett arbete där föräldrarna kan 
använda sin tid för att stimulera och effektivisera barnens läxläsning.  
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 Kontroll och styrning: Läxor innebär ett stort mått av kontroll och för det mesta är det 
läraren som står för kontrollen genom att ge läxor men också genomgången av läxan. 
Läraren har möjligheten att se elevernas utveckling genom läxor. Målet är att eleverna ska 
läsa sina läxor för sin egen skull och kan med det arbeta upp en bättre självkontroll och 
disciplin.   

 Kärlek och omsorg: läxor kan leda till intimare familjerelationer.  Det gemensamma 
arbetet med barnens läxor kan bli ett sätt att visa omsorg och för föräldrarna att ge av sig 
själva samt visa barnen att de har tålamod. Många lärare tycker det är viktigt att 
föräldrarna hjälper barnen med läxorna så barnen har möjligheten att få bästa möjliga 
förutsättningar.  

 Identitet och status: Läxor skapar en medvetenhet hos eleverna att de går i skolan. Deras 
identitet som elev starks genom att ha läxor. Ämnesidentiteten starks också genom läxor, 
det skapar respekt för ämnet. Ett ämne utan läxor kan skicka ut signaler om att ämnet är 
mindre viktigt. Läxor är ett fokus för identitetsskapande.  

 Gemenskap och kontakt: Läxan är ett verktyg för att skapa närhet mellan barn och förälder 
och för att föräldrarna ska följa barnens framsteg. Läxor är främst ett verktyg för att skapa 
kontakt mellan skola och hem. Skapa ett fönster in till skolarbetet för hemmet. 

Läxor ska alltså förbereda eleverna för kommande liv och ge eleverna struktur. Lärarna får större 
kontroll över vad eleverna gör, om läxan följs upp. Läxor skapar relationer mellan skolan och 
hemmet men också familjen emellan, för de elever som har tillgång till detta. Läxan är också ett 
verktyg för att eleverna ska få känslan av att gå i skolan, läxan upprätthåller skolans identitet. 
Även om forskningen inte ska peka på vad som fungerar kommer det inte fram något om 
resultatmätning eller om läxor ger någon effekt. Lucas Forsberg (2007)  har kommit fram till i sin 
rapport om läxor och familjen att läxor kan skapa negativa relationer och konflikter men också att 
läxor är ett sätt att utveckla elevernas ansvarstagande.  Hellsten (2000) föreslår längre skoldagar 
då han menar på att skolan med sina pedagoger är ett bättre ställe att bedriva inlärning och inte i 
hemmet där elever har så olika förutsättningar.  

2.2 Ett livslångt lärande 

John Hatties (2012) studie Synligt lärande för lärare bygger på den största evidensbaserade 
studien om vad som faktisk fungerar i skolan. Hans forskning involverar miljontals elever och 
redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra resultaten. Syftet med utbildning och 
skolgång handlar om mer än prestationer. Undervisningen påverkar elevers lärande och lärare kan 
tillsammans och aktivt arbeta för att förbättra den. Hur ser synligt lärande ut? Det handlar om att 
påverka lusten att lära, att locka eleverna till fortsatt lärande och att se på vilka sätt eleverna kan 
få stärkt positiv livsuppfattning, respekt för sig själv och andra och samtidigt höja 
studiepresentationen. För detta behövs passionerade och inspirerade pedagoger (Hattie 2012).  
Som lärare ska man lära känna sin egen påverkan. Att stimulera eleverna till fortsatt lärande är ett 
högst önskvärt resultat av skolgången. Skolan och upplevelsen av lärande måste vara produktiv, 
utmanande och engagerande för att eleverna ska vilja stanna kvar i skolan. Viktiga faktorer är att 
utveckla förmåga hos elever till kritiskt tänkande, reflekterande, förmågan att argumentera, att bry 
sig om sig själv och andra. Skolgången ska utveckla elevens intellektuella, moraliska, 
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medborgerliga och prestationsrelaterade karaktär, alltså inte bara producera kunskap men 
utveckla eleverna till tänkande och rationella individer. Om man koncentrerar sig för mycket på 
prestationer kan man missa mycket av vad eleverna vet, kan göra och bry sig om. Att stimulera 
eleverna till fortsatt lärande är vad Hattie menar är syftet med skolgången. Eftersom många elever 
fattar beslut om fortsatta studier när de är mellan 11-15 år betyder det att skolan och upplevelsen 
av lärande i dessa åldrar måste vara produktiva, utmanande och engagerade för att få eleverna att 
vilja stanna i skolan och fortsätta sin skolgång (Hattie 2012).   

Harris Cooper är känd i USA som en expert på fenomenet läxor. Cooper har gjort en metaanalys 
om läxor som innebär att han granskat vetenskapliga studier och dragit slutsatser om den samlade 
informationen (Hattie 2013). Cooper menar att läxor kan förbättra elevers akademiska resultat. I 
undersökningen kommer det fram att läxornas effekt är större för elever i gymnasieskolan än för 
elever i grundskolan. Detta kan bero på att gymnasielever är mindre benägna att distraheras när de 
gör läxor, och mer sannolikt lär sig effektiva studievanor. De har även bättre självreglering och 
uppföljning av sin investering i arbete och tid. Dock är det så att för mycket av det goda inte blir 
ökar resultaten. De studenter som gjorde mera arbete än två timmar varje kväll fick inte bättre 
resultat än de som arbetade med skoluppgifter i två timmar. Slutligen beror de positiva effekterna 
av läxor på lärarnas förberedelse och planering samt att uppgifter är anpassade till färdigheterna 
och motiverar men också om den medför ett lyckat engagemang från föräldrarnas sida (Cooper 
2007). Hatties sammanställning av läxor med fem metaanalyser visar att det finns ett samband 
mellan användning av läxor och ett påskyndande av elevernas prestationer med ungefär ett år 
jämfört med klasser som inte hade läxor. Ungefär 65 % av effekterna av läxornas effekt var 
positiva, alltså förbättrade elevernas prestationer (Hattie 2013).  

  
William Glasser skriver i sin bok Lärare med kvalitet (1996) om hur ett aktivt ledarskap i 
klassrummet kan leda elever in i ett kvalitativt högtstående skolarbete. En lärare med kvalitet är 
inte auktoritär men ska skapa relationer i klassrummet mellan lärare och elever som är färgad av 
samarbete, inte kontroll. En skola med kvalitet enligt Glassar är en skola där varje elev syns. Där 
man anpassar undervisningen och uppgifterna till eleverna. Uppgifter som ges ska vara 
meningsfulla. Målen med en skola med kvalitet är att alla elever ska utföra något arbete med 
kvalitet, ett arbete som ger mening där eleven lärt sig något (Glasser 1996). Olga Dysthe (2011) 
som forskat kring språk och kommunikation i skolan menar att inlärning har med relation till 
andra människor att göra. Lärande sker genom deltagande och samspel mellan deltagare där språk 
och kommunikation är centralt i en inlärningsprocess.  Graden av individualisering har ökat i den 
svenska skolan men på ett sätt som ger eleverna viss frihet att disponera sin tid, och i vissa fall 
välja mellan olika uppgifter. Att elever har något principiellt inflytande över innehållet eller 
uppgiften är troligen inte lika vanligt (Korp 2003).  

2.3. Kvalitet är nyckeln 

Synligt lärande och synlig undervisning sker när inlärningen är det uttalade och transparenta 
målet, när det är lagom utmanande och när lärare och elev försöker ta reda på huruvida och i 
vilken utsträckning det utmanande målet har uppnåtts. Synlig undervisning och synligt lärande 
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sker när det förekommer målmedveten övning som syftar till att bemästra mål, när återkoppling 
ges och efterfrågas samt när det finns aktiva, passionerade och engagerade människor som deltar i 
lärandet. Läraren ska ha en förmåga att se lärandet ur elevens ögon och elever ska se undervisning 
som nyckeln till sitt fortlöpande lärande. Då sker synligt lärande. Elever blir sina egna lärare 
uppvisar de egenskaper som verkar mest önskvärda för lärande. Egenkontroll, självutvärdering, 
självbedömning och självstudier. Lärarens syn på egen roll är viktig. Det är viktigt med en kritisk 
granskning av lärarens påverkan på eleverna. Läraren ska i sitt förhållningssätt och attityd se det 
som sin roll att utvärdera sin påverkan på studieresultatet. Att lärarna ingriper när de ser att 
lärande inte sker. Det ger också eleverna flera möjligheter och alternativa sätt att utveckla 
inlärningsstrategier som bygger på att lära sig ett innehåll eller ämnesområde på såväl ytlig som 
djup nivå. Lärande är en mycket personlig resa för båda lärare och elev. Det krävs stor skicklighet 
av läraren att visa alla sina elever att de kan sätta sig in i ens elevs perspektiv. (Hattie 2013). När 
undervisning är synlig är det större sannolikhet för eleverna att nå högre prestationsnivåer. Då 
krävs en skicklig lärare som känner till olika inlärningsstrategier som bygger upp båda djupa och 
ytliga kunskaper. Utmaning och återkoppling är två nödvändiga ingredienser för att lärande ska 
gå till.   

Slutsatser inom Synligt lärande (Hattie 2013: 38-39)  presenteras som sex vägvisare mot högsta 
kvalitet inom utbildning:  
1. Lärare är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande.  
2. Lärare måste vara instruktiva, påverkande, omtänksamma, aktivt och passionerat engagerad 
i undervisningen och lärande. 
3. Lärare måste vara medvetna om vad varenda elev i klassen tänker och kan för att skapa 
meningsfulla upplevelser mot bakgrund av detta. De måste ha goda kunskaper inom sitt ämne för 
att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens progression genom kursplanens 
olika nivåer.  
4. Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för 
lektionerna, vet hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier och vet vad som är nästa steg i 
ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskaper och kriterierna för måluppfyllelsen, 
det vill säga ”vart är du på väg”, ”hur ska du komma dit?” och ”vad är nästa steg?” 
5. Läraren måste röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa 
och sedan lägga fram dem så att eleverna kan konstruera och rekonstruera kunskap och idéer. Det 
är inte kunskapen eller idéerna utan elevens konstruktion av denna kunskap och dess idéer som är 
viktiga.  
6. Skolledare och lärare måste skapa skolor, personalrum, och klassmiljöer där misstag 
välkomnas som en möjlighet för lärande, där man uppmuntras att förkasta felaktig kunskap och 
förståelse och där lärare kan känna trygghet i att lära, lära igen och utforska kunskap och 
förståelse.  
 

2.4 Sociala förhållanden 
	

Alfie Kohn har forskat kring hemläxor och hur det påverkar elevernas hem och familjer. Han 
menar att läxor påverkar hela familjen och inte på ett bra sätt. Det kan skapa båda negativ 
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stämning och konflikter inom familjen men det blir också mindre tid att umgås och att göra andra 
aktiviteter efter skoltid. Läxor kan minska intresset för inlärning, påverka bilden av skolan och 
skolarbete och det skapas generellt en negativ bild av själva skolan när skolarbete görs hemma 
(Kohn 2006). När lärare inte problematisera läxor och väger in om det är ett betydelsefullt sätt att 
lära kan läxor snabbt inkräkta på familjens gemensamma tid. Läxor finns inte bara när det är 
betydelsefullt och viktigt, men är ofta något som lärare ger utan att ha tänkt igenom om det fyller 
något pedagogiskt syfte (Kohn: 2006).  
 
Helena Korp är på samma sätt som Kohn i vissa fall kritisk till läxor då det på samma sätt som 
prov i praktiken kan missgynna elever ur traditionellt underprivilegierade samhällsgrupper och 
därmed bidra till att legitimera skolans roll i den sociala reproduktionen (Korp: 2013). Alla har 
inte de förutsättningarna hemifrån som krävs från vissa skoluppgifter. Föräldrars involvering i 
skolan och hemläxor är inte en resurs alla har, men det visar också att detta samarbete kan leda till 
konflikter inom familjen. Att göra läxor kan vara påfrestandes båda för eleven men också för 
föräldrar (Leo: 2004). Vem ska ta ansvar för att läxorna görs? Läxor ska vara ett sätt att lära 
eleverna ta detta ansvar, fast om det inte händer, vem ligger då ansvaret hos? Klapp Lekholm 
(2004) diskuterar hur mycket energi föräldrar har möjlighet att lägga ned på skolarbete. I sin 
studie med föräldrar kommer hon fram till att de tycker läxor är kravfullt. Det är store krav på 
föräldrarna som verkar vara en självklarhet från skolans sida. De olika resurser eleverna har 
hemma påverkar möjligheterna att lyckas med skolarbete (Klapp – Lekholm: 2004).  
 
En norsk avhandling Opptur og nedtur - analyser av Timss – data i Norge og Sverige (Grønmo, 
Onstad: 2013) som jämfört skolresultat i Norge, Sverige och Finland visar att läxor inte alltid är 
effektiva och att det kan vara så att svenska lärare arbetar med läxor på fel sätt. Lärare i Finland 
har läxan med i undervisningen, den görs, diskuteras och rättas tillsammans på skolan med 
eleverna. I Norge och Sverige behandlas läxan oftast som något fristående från lektionen, något 
som hör till hemmet. I undersökningen kommer det fram att Sverige och Finland är två av 
länderna som lägger minst tid på läxor (Grønmo, Onstad: 2013).  Även fast de båda länderna 
använder liten tid på läxor ligger Finland långt över Sverige i internationella kunskapsmätningar. 
De förklaringar som kommer fram kring varför Finland lyckas så mycket bättre är skillnader när 
det gäller hur man arbetar med läxor. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet. I Sverige är 
läxor något som ska göras utanför skoltid och uppföljningen på skolan är inte bra nog eller helt 
frånvarande. Om uppföljningen uteblir blir läxor meningslöst. När de tre länderna jämförts 
kommer det fram att de svenska lärarna mest sällan diskuterar läxor med sina elever (Grønmo, 
Onstad: 2013), men som de flesta av oss är medvetna om är läxor ett ganska vanligt fenomen i 
skolan. Maria Sundén som diskuterat avhandlingen menar att klassrummet som en arena för 
diskussion och lärande tappas bort i Sverige när man inte följer upp och arbetar med läxan även 
under lektionstid (Sundén, SvD nyheter 2013). Ibland kan läxan som symbol för en bra skola 
hänga kvar och viktiga reflektioner om hur eleverna lär saknas. Nuvarande läroplanen eller 
kursplaner nämner inte läxor och så har det sätt ut hela 199 talet. Läxan finns varken med som 
arbetsmetod eller något som ska vara med i undervisningen. Elevernas eget ansvar för sina studier 
har dock fått mer plats i styrdokumenten ”skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större 
ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egne och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar” (Skolverket 
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2011) Det står också att skolan ska anpassa sig till varje elev. ”Undervisningen ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bak- grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket 
2011). Ingrid Westlund (2004) konstaterar att läxor inskränker på elevers fritid. Vart går gränsen 
mellan skola och fritid när ungdomar är tvungna att arbeta med skolan även på deras fritid. Läxor 
hindrar elever från en social tillvaro utanför skolan. Westlund (2004) menar att sociala relationer 
och utvecklande av sociala kompentenser är lika viktigt för kommande liv som annat skolarbete.  

Varför är det så att läxan fortfarande existerar som en självklarhet på många håll i den svenska 
skolan?  

3. Teorier  
	
Som stöd till denna uppsats används tre lärandeteorier för att analysera och diskutera studiens 
resultat. Dessa tre lärandeteorier är väldigt typisk för just lärande och hjälper till att förstå hu 
lärare tänker kring läxor och lärande. Teorier som stödjer en social och aktiv lärandeprocess. De 
tre teorier som beskrivs i kommande stycke är den sociokulturella teorin, Piagets teori om 
kognitiv utveckling och Deweys ”learning by doing”. Dessa teorier kommer att tillämpas på 
intervjuer och forskare som arbetat med och tolkat dessa teorier står i fokus. Olga Dysthe har i sin 
bok dialog, samspel och inlärning (2011) försökt beskriva utmaningarna om att skapa en balans 
mellan individen och gemenskapen i skolan och diskuterar alla de valda teorierna. Helena Korp 
har gjort en översikt av forskningen inom området kunskapsbedömning redovisar båda 
konstruktivistisk inlärningsteori och sociokulturellt perspektiv som två viktiga inriktningar. Roger 
Säljö förespråkar den sociokulturella teorin och Sven Hartman har tolkat John Dewey i många av 
sina texter.    
 

3.1 Konstruktivistisk inlärningsteori 
 
Människan är rationell. Vår rationella förmåga skapar förståelse och på det sättet skaffar vi oss 
kunskap (Dysthe 2011). Den konstruktivistiska inlärningsteorin härstammar från Jean Piaget och 
det är en viktig tradition inom kognitiv teoribildning. Istället för att bara se inlärningen som en 
progression från faktakunskaper till en förståelse till analys kan inlärningen vara mycket mer 
komplex. Inlärning är inte bara en linjär linje, men en bild som blir skarpare och skarpare 
eftersom eleven ser sammanhang och relationer. Enligt Piaget är inlärning alltså en aktiv 
konstruktionsprocess där eleven tar emot information, tolkar den, binder ihop den med all redan 
inlärd kunskap och reorganiserar de mentala strukturer, om det är nödvändigt, för att tillämpa i en 
ny förståelse. Förmågan att tänka själv och skapa egna begrepp väcks ur situationer där den 
lärande själv testar sig fram och är aktiv i relationen till att bara absorbera det andra säger (Dysthe 
2011). Piaget menade att vi lär genom att handla, genom att vi självständigt försöker att lösa 
problem och på så sätt ta kontroll över världen (Korp 2003). När man lär sig är det inte i första 
hand frågan om mer kunskap men att man förstår ett fenomen på nytt sätt (Korp 2003).  
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3.2 Sociokulturellt perspektiv på inlärning 
	
I Sverige är Roger Säljö en stark företrädare för sociokulturell teoribildning kring lärande. 
Kunskap och färdigheter är inget som skapas i hjärnan utan dessa färdigheter utvecklas i en 
interaktiv process, där människor deltar och lär i sammanhang i samspel med andra människor 
(Säljö 2000). Den sociokulturella teorin lägger vikt på språket som ett viktigt redskap och 
grundläggande i lärandeprocessen för elever. Språket är betydligt mycket mer än att upprepa 
ordboksdefinitioner, det är en komplicerad praktik och det utvecklas som ett medel för att nå 
social kontakt och kommunicera. I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 
utveckling blir därför de kommunikativa processerna centrala (Säljö 2000). 
 
Ordet ”social” har två olika innebörder enligt Olga Dysthe (2001). För det första innebär det att vi 
alla är förankrade i en kultur och en gemenskap, det sättet vi tänker på och handlar på är i alla 
situationer påverkade av denna kulturförankring. Detta gäller också inlärning och man får se på 
hela kontexten för att förstå vad som påverkar inlärning. För det andra innebär ordet ”social” att 
ha relationer till och vara i interaktion med andra människor. Samspel och inlärning hör ihop 
(Dysthe 2001). Den sociokulturella fadern Lev Vygotsky ansåg att en lärares uppgift ska vara att 
identifiera var eleven kunskapsmässigt befinner sig och hur hen skulle kunna förmås att utveckla 
sig från detta utgångsläge med rätt stöd i sin omgivning för att nå den övre gränsen av sin 
inlärningspotential. Utrymmer för vad någon kan göra utan hjälp respektive med hjälp från andra 
kallar Vygotsky för proximala utvecklingszonen. Människor befinner sig ständigt under 
utveckling och förändring. Vi kan i alla situationer ta till oss kunskaper från våra medmänniskor i 
samspelssituationer (Säljö 2000).  
 
Det sociokulturella perspektivet bygger också på en konstruktivistisk syn på inlärning på samma 
sätt som Piagets teori, men lägger mera vikt på att kunskap blir konstruerat genom gemensam 
handling och i en kontext, alltså inte primärt genom individuella processer. Interaktion och 
samarbete är grundläggande för inlärning och inte bara som ett positivt moment i 
inlärningsmiljöer. Detta perspektiv tar avstånd från det kognitiva och hävdar att fysiska och 
sociala kontexter där kognition sker är en integrerad del av aktiviteten och att aktiviteten är en 
integrerad del av inlärning (Dysthe 2011). Individen är alltid en del av en lång rad olika sociala 
kontexter och en individ kan därför inte uppfattas som isolerad och autonom. Det är hela 
aktivitetssystemet som ger mening till det som händer och ens egen förståelse av världen, en 
kunskapskonstruktionsprocess. (Dysthe 2011). Ett problem i skolan är att det är mycket enklare 
att dokumentera undervisning än att dokumentera inlärning. Ett prov kan till exempel bara mäta 
viss typ av kunskap en elev har och inte hur själva inlärningen gick till. Det sociokulturella 
perspektivet är ett språkpedagogiskt perspektiv som behandlar språkets viktiga funktion för 
lärande. Enligt sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste redskapet för lärande och 
människor lär genom interagerande processer. Att delta i sociala sammanhang där lärande äger 
rum är därför det väsentliga och lärandet är huvudsakligen socialt (Dysthe 2001).   
 

3.3 ”Learning by doing”  
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John Dewey räknas som en av pedagogikens klassiker. Han kritiserade den traditionella empirin 
av synen på kunskap, att vi bara genom våra sinnen kan erhålla kunskap. John Deweys syn på 
kunskap handlar om att det skapas genom aktivitet. ”Learning by doing” är ett känt begrepp inom 
pedagogiken, ett begrepp som ofta kopplas ihop med Dewey. Originalcitatet är dock enligt 
Dysthe (2011: 130) : ”Learn to DO, by Knowing and to Know by Doing”. Själva 
lärandekontexten är också viktig. Dewey står för en pragmatisk syn på kunskap, som vill säga att 
kunskap blir konstruerat genom aktiviteter där människor i grupp handlar tillsammans genom en 
kulturell gemenskap. (Dysthe 2011). Kunskapssynens grund handlar om att vi skaffar oss kunskap 
genom att ta del av praktiska inlärningsaktiviteter och genom handlande med andra människor. 
Kunskap hänger ihop med samhället (Dysthe 2011). Inlärning kan inte lokaliserats till den 
individuella men måste förstås som en del av sociala handlingar. Relationen mellan kunskap och 
handling och de etiska värden aktiviteten har är det primära (Dysthe 2011). Dewey menar också 
att det som skapar utveckling är dialektiska relationer på samma sätt som det sociokulturella 
perspektivet (Hartman m.fl. 2003). Dewey menar att de ämnen som behandlas i skolan inte ska 
avskiljas från vad som behandlas i samhället. Skolan borde därför avspegla hur samhället ser ut 
då det är det eleven är delaktig i. Det blir ett sätt att skola in barnen i samhället (Hartman m.fl 
2003). Hans teori handlar också om att få elevern att bli självlärda och själva söka svar på frågor. 
 
Verklighetsanknuten undervisning och experimenterande är nycklen i Deweys teori samt att 
samspela med människor i sin omgivning. Skolan ska ge plats för båda experimenterade individer 
men också att gemensamt skapa och göra aktiviteter.  Elevernas intresse och aktivitet är 
utgångspunkten men det ska också knytas ihop med barnes tidigare erfarenheter. Dewey menar att 
utbildning inte behöver leda till att individen förstår. Repetition och övningar innebär att eleven 
lär sig göra eller säga vissa saker utan att nödvändigtvis förstå varför. Individens livsvärld måste 
behandlas som en del av undervisningen (Hartman m.fl. 2003). ”det är rimligt att utgå från 
individens förmåga och kapacitet i utbildning och undervisning. Det skulle te sig barockt om en 
lärare inte skulle utgå från detta” (Hartman m.fl 2003:112).  

4. Metod och material  
I detta avsnitt redogörs val av metod och tillvägagångsätt av insamlingen av det empiriska 
materialet. 

Det empiriska underlaget avgränsas till intervjuer med 7 stycken lärare på 4 skolor och kan 
motiveras med att detta är en relativt småskalig forskning med en begränsad tidsram. Min studie 
bygger på lärare från olika skolor inom Göteborg kommun. Dessa lärare kan sägas representera 
olika åsikter och perspektiv som kan användas för att spegla en större verklighet då lärarna 
kommer från olika skolor med olika förutsättningar. De är alla lärare som arbetar med elever på 
högstadiet. Denna åldersgrupp är aktuell för forskningen då det är en fas i livet till eleverna där de 
går från att vara barn till att med större steg möta det vuxna livet. En period där eleverna ska 
försöka vara mer självständiga och ta ansvar över sitt eget lärande (Skolverket 2011). Den 
kvalitativa forskningsmetoden är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att utifrån få fall göra 
resultatet nyanserat och informationsrikt och ger mig möjligheten att komma på djupet i mina 
frågeställningar.  
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4.1 En kvalitativ intervju  
	
”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 
utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 
förklaringarna” (Kvale och Brinkman 2009:17).  

Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller utrycka 
händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv (Kvale 
och Brinkman 2009). ”Genom samtal lär vi känna människor, vi får kunskap om deras 
erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i” (Kvale och Brinkman 2009:15). Målet är 
att göra en ingående analys av syftet som handlar om att belysa läxans funktion i skolan från 
lärarnas perspektiv. Det är lämpligt att använda en intervjustudie för insamling av material för att 
få veta mera om lärarnas tankar och upplevelser och för att få en djupare förståelse för området. 
Enligt Kvale och Brinkman (2009) är en kvalitativ forskningsintervju ett utmärkt verktyg för att 
få tillgång till människors livsvärldar. Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt 
liv, varför inte prata med dem? (Kvale och Brinkman 2009).  

Mitt val av intervjumetod är en halvstrukturerad livsvärldsintervju enligt Kvale och Brinkman 
(2009) som söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget 
perspektiv. Den liknar ett vardagssamtal men som professionell intervju har den ett syfte och 
inbegriper en specifik teknik, den är halvstrukturerad. Den är varken ett öppet samtal eller ett 
slutet frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som 
kan innehålla förslag till frågor (Kvale och Brinkmann 2009). Alan Bryman (2007) kallar detta 
för en semistrukturerad intervju som innebär en lista med specifika teman, en intervjuguide där 
intervjupersonerna har möjligheten att utforma svaren på sitt sätt. På detta sätt har 
intervjupersonen möjligheten att själv ta upp underteman som de själva tycker är intressanta och 
som blir av relevans för min studie då det är intervjupersonerna som är i fokus i den kvalitativa 
metoden. Det har som syfte att utvinna kunskap i mötet mellan intervjupersonen och forskaren 
(Bryman 2007). 

4.2 Intervjuguide   
	

Utformande av intervjuguiden utgår från Denscombe (2009) som hävder att forskaren inte bör ha 
några förutfattade meningar om de centrala ämnena eller den riktning intervjun ska ta. Det är en 
utmaning att inte låta sina förutfattade meningar färga intervjufrågorna. I de flesta fall måste dock 
intervjuaren gå in i intervjuerna med någon form av dagordning och en viss strategi. 
Intervjufrågorna är indelade efter tematisk ordning där intervjufrågorna i större utsträckning 
fungerar som ett stöd för forskaren för att ge båda rik och varierad information som stödjer syftet. 
Vid utformande av frågorna är de teoretiska utgångspunkterna vägts in men med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna. Det är viktigt att inledningsvis starta intervjun med en ”lätt” fråga för att få 
respondenten av slappna av och finna sig till rätte situationen (Denscombe 2009).  

En duktig intervjuare ställer inte bara rätt frågor men är och också duktig på att läsa av 
intervjusituationen och de intervjuade personerna. Den är lyhörd mot informantens känslor, vet 
när man ska vara tyst och när det finns möjlighet att försiktigt driva på informanten. Det är viktigt 
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att intervjuaren kontrollerar att den förstått informanten så svaren tolkas rätt. Att inte låta sina 
personliga värderingar komma fram eller påverka informantens svar är också viktigt att ha i 
åtanke genom hela intervjun. Det är intervjupersonernas personliga åsikter som är viktiga att nå 
fram till, inte att själv få diskutera egna åsikter (Denscombe 2009). 

Det avgörande med en intervjuguide är att frågorna gör det möjligt att få den information om hur 
intervjupersonerna upplever sitt arbete. Formuleringarna ska hellre inte vara så specifika att det 
hindrar alternativa idéer eller synsätt från intervjupersonerna. Det är viktigt forskaren har en 
tydlig bild av vad det är som måste tas reda på för att hitta svaren på frågeställningar och för att 
skaffa en bild av vad det är som intervjupersonerna upplever som viktigt. Intervjuguiden ska 
alltså ge möjligheten att få svar på frågeställningar samtidigt som det ska ske utifrån 
intervjupersonens perspektiv (Bryman 2007). Det finns en ordning i intervjuguiden som följer de 
aktuella teman för att göra det så enkelt som möjlighet för intervjupersonerna att hänga med i 
intervjun Det är viktigt att inte ställa ledande frågor och att använda ett begripligt språk anpassat 
intervjupersonerna. För att förstå intervjupersonernas tankar och enklare sätta sig in i deras 
levnadsvärld är det viktigt att komma ihåg att prata/fråga om deras bakgrund till att börja med 
(Bryman 2007).  

4.3 Urval och datainsamling 
	

För att få svar på syftet är 7 stycken högstadielärare intervjuade. Att vara lärarstudent i Göteborg 
har gett möjligheten till kontakt med skolor och lärare i området enklare. Ett bekvämlighetsurval 
som Bryman (2009) kallar det, fast ändå ett medvetet val då lärarna kommer från skolor med 
olika sociokulturella bakgrunder. Personerna som är valde var tillgängliga, men var medveten om 
att få en spridning i ålder, ämnen och tid som aktiv lärare. Intervjuerna började med information 
kring bakgrund och syfte med uppgiften samt de forskningsetiska riktlinjerna. Allt detta har också 
skickats ut på epost en vecka innan intervjuerna tog plats. Lärarna har fått bokstaver A – G i 
redovisning av resultatet. Detta då det är relativt många lärare att hålla ordning på och ett 
lättförståeligt sätt att läsa av resultatet. Intervjuerna tog plats på de olika skolorna där respektive 
lärare arbetar. Det är en miljö där lärarna känner sig trygga men också en miljö knyttet till denna 
uppsats syfte och därför kan det vara enklare att prata om gällande teman. Det är också där det är 
enklast för lärarna att ses då de inte alltid har möjligheten att komma ifrån sin arbetsplats. Varje 
intervju tog från 40 - 60 minuter att genomföra.   

4.4 Databearbetning 
	
Ett bra sätt att få med allt som sägs under en intervju är att spela in samtalet vilket gjordes i denna 
studie. Anteckningar fördes också undervägs för stöd under transkribering. Att sitta att skriva ned 
hela intervjun är negativt båda för mig och intervjupersonerna. Åt båda håll kan stress 
förekomma. Som forskare vill man ha en så naturligt intervju som möjligt. Andra 
störningsmoment kan förekomma om man ber intervjupersonen upprepade vad den just sa för att 
man inte hinner skriva ned. Då finns det också möjligheten att lyssna på intervjupersonens svar 
flera gånger om det är något som känns oklart. Intervjuerna transkriberades nära dagarna de 
utfördes. Under transkriberingen gäller det att bestämma hur noggrann man ska vara. Här skrevs 
allt ned noggrant för att också få med lärarnas sinnesstämning och känslor då det är relevant för 
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att förstå vad de verkligen uttrycker.  

Det första steget efter transkriberingen var att reducera själva datamängden till det som var 
aktuellt för den fortsatta analysen. I detta första led reducerades bort det som inte var relevant för 
att besvara frågeställningarna. Materialet är kodat på ett sätt utan att meningar gick förlorad. 
Intervjuinnehållet delades upp i delar som med sammanfattande namn i syftet att fördjupa 
förståelsen av detaljer som bildar helheten. Som ett exempel på kodningarna har utgångspunkten 
varit en intervjufråga som delat upp i olika kategorier. Efter jag sammanställt mitt material i dessa 
kategorier har jag letat mönster. Att se mönster i hur intervjupersonerna beskriver olika aspekter, 
för att ge möjligheten att närma sig en helhet. (Lantz 2013: 149-157).  

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 
är etiska värderingar som tagits hänsyn till och som intervjupersonerna tagit del av. De 
forskningsetiska riktlinjerna innebär fyra individsskyddskrav: 

 Informationskravet: Upplyst deltagarna om deras roll, deras uppgift i projekt, att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

 Samtyckeskravet: Inhämtat undersökningsdeltagarnas samtycke och gett information om 
att de har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser och utan påtryck.  

 Konfidentialitetskravet: Deras deltagande är anonymt och det ska inte finnas möjligheter 
för utomstående att identifiera dem eller komma åt uppgifterna de lämnat till mig som forskare.   

 Nyttjandekravet: Uppgifterna kommer ändats att användas i mitt examensarbete inom 
lärarutbildningen och inte till andra syften.  

4.6 Reliabilitet och validitet  
	

När det gäller frågan om reliabilitet och validitet när det kommer till kvalitativ forskning används 
alternativa begrepp som Lincoln & Guba etablerat (Bryman 2007). De använder sig av lite mera 
vardagsspråkliga termer för att diskutera sanningsvärden i resultat. Detta då det inom kvalitativ 
forskning är svårt att komma fram till en absolut sann version av verkligheten. Den första handlar 
om tillförlitlighet (motsvarigheten till intern validitet.) Att skapa tillförlitlighet i resultatet handlar 
om att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultatet till 
de personer som studerats så att de vet att forskaren uppfattat deras verklighet på riktigt sätt. 
Överförbarhet (extern validitet) handlar om att en rapport ha fylliga redogörelser av de detaljer 
som ingår i datainsamlingen för att sen ha möjligheten att bedöma hur pass överförbara resultatet 
är i en annan miljö. Möjligheten att styrka och konfirmera är också en viktig punkt och innebär att 
forskaren säkerställer att den agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att en inte medvetet låtit 
personliga värderingar tagit plats i resultatet. En sista punkt som anses vara viktigt är äkthet. Att 
ge en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar, samt att undersökningen båda 
kan ge personerna en bättre bild av den miljön de lever i och hur de upplever saker och ting, samt 
gett dem möjligheten att förändra sin situation eller vidta åtgärder om det behövs (Bryman 2007). 
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5. Resultat  
	
Här redovisas resultaten av de 7 stycken intervjuer med högstadielärare på 4 olika skolor i 
Göteborgs kommun. Till att börja med kommer en bakgrund till intervjupersonerna och därefter 
följer resultatet som redovisas utifrån databearbetningen (se bilaga 1).  

5.1 Presentation av intervjupersonerna   
 

 Lärare A: Jobbar på en högstadieskola med ca 500 elever med många olika bakgrunder 
och förutsättningar. Hen har arbetat på skolan i 27 år som SO lärare för elever i årskurs 7-
9.  

 Lärare B: Jobbar på en mångkulturell grundskola med ca 500 elever. Hen har arbetat på 
skolan i 12 år nu och tidigare jobbat på andra skolor i området och känner till eleverna väl. 
Undervisar i bild och svenska för årskurs 6-9.   

 Lärare C: Jobbar på samma skola som lärare B. Hen har jobbat på skolan i 7 år och jobbat 
som legitimerad lärare i tillsammans 15 år. Undervisar elever i 7-9 i SO och svenska.  

 Lärare D: Jobbar på ett estetiskt högstadieskola känd för goda resultat. Hen har arbetat på 
skolan i 3 år med ämnen musik och SO årskurs 7-9.  Det är ca 540 elever på skolan.  

 Lärare E: Arbetar på samma skola som lärare D och har arbetat där i 10 år som svenska 
och So lärare årskurs 7-9.  

 Lärare F: Nyutbildad lärare som jobbat snart ett år på relativt liten grundskola med ca 250 
elever. Hen undervisar i ämnen matematik och engelska årskurs 6-9.     

 Lärare G: Jobbar på samma skola som lärare F och har jobbat på skolan i 12 år med 
ämnen No och engelska årskurs 6-9.  

	

5.2 Intervjuerna  
	

Här redovisas resultatet utifrån intervjuerna där gjorts. Till att börja med redogörs det först för 
skolmiljön på de olika skolorna innan fenomentent läxor redovisas utifrån lärarna och deras 
attityder samt också generella attityder till läxor på skolan och bland kollegor. Skolmiljö är en 
viktig faktor för att skapa aktiva och självdrivna elever och detta hänger ihop med om läxor fyller 
någon funktion för eleverna.  
 

5.2.1 Skolmiljön och trivsel  
	
Alla lärarna som intervjuats tycker det är en relativt bra skolmiljö, där skolmiljön båda handlar 
om lärarna i relation till sina kolleger och till sina elever, men också trivseln hos eleverna. Lärare 
Lärare A, B och C påpekar dock olika attityder från elever på skolan. Trivsel var ett ord som ofta 
nämndes av mina respondenter. På skolorna med flera elever och med mycket mångfald visade 
sig vara störst variation. Lärare A och B berättar båda att de upplever en viss saknad av stabilitet 
då många lärare inte stannar kvar mera än ett par år.  Detta kan göra det svårare för eleverna att 
känna sig trygga och även fast de visar trivsel finns det store variationer.  
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Alltså jag tycker skolmiljön är bra, sen finns det alltid vissa som inte trivs… de som trivs bra är 
många.. men en del elever är utanför.. det är en del ”coola” elever i skolan, såna som inte går till 
lektionerna och om de gör det skapar de dålig stämning.. (Lärare C) 

 

Även lärare A uttrycker detta:  
 
Eleverna är så blandade. Vissa trivs bra andra inte. Det är svårt att komma ifrån. Men man 
försöker. Man vill ju att alla ska trivas. Fast jag tycker det går rätt bra ändå. Vi har ju elever som 
trivs väldigt bra på själva skolan med kompisar osv. men som inte trivs på lektionerna. Dom kan 
vara lite skrämmande för andra elever också.. men man försöker hantera det, i lärarlagen och sånt 
(Lärare A).  

 

Alla människor är olika, och oavsett sammanhang går det inte att komma överens med alla. Så är 
det även i skolan. Alla elever kan inte trivas med alla lärare. Lärare B uttrycker att det alltid finns 
svårigheter med vissa ”typ att man inte klickar riktigt” men som lärare försöker hen så gott det 
går. Det är en av utmaningarna med att vara lärare. Lärare F är väldigt ny på området och tycker 
hen har blivit väl mottagen av sina kollegor på skolan men att det var en utmaning till att börja 
med att lära känna och förstå eleverna. Hen upplevde även att en elev spottade på hen en av dom 
första veckorna som ny klassföreståndare. ”Ibland skapar också en del elever lite dålig stämning i 
klassrummet eller så… spydiga kommentarer och liknande” uttrycker lärare B. Lärare C som 
arbetar på samma skola uttrycker sig såhär angående liknande problem:  

 
 ”coola” elever om man säger så skapar ibland dålig stämning och kan få andra att må dåligt. 
Även att andra kan vara rädda för dom och så… man försöker ju se allt men ibland går det inte… 
man missar och man har annat också att tänka på. Man kan inte gå omkring och leta efter 
tillfällen... Men vi har lärare som går mycket omkring sen har vi har personal som ska vara där 
eleverna är och som arbetar med dom som har särskilda behov (Lärare C).  

 
Båda lärare D och lärare E som arbetar på samma skola upplever att det är en bra skolmiljö ”det 
finns elever som kommer till skolan på skolans skolfria dag bara för att umgås” (lärare E). 
Eleverna arrangerar konserter under rasterna och känslan på skolan är allmänt bra. Dock har även 
de elever som är svårare att hantera än andra men påpekar att det är svårt att komma ifrån oavsett 
skola. Lärare G uttrycker att den skolan hen arbetar på är en ”alla känner alla skola”. Det är en 
liten skola där dom flesta bor i samma område men på samma sätt som ovanstående lärare tycker 
hen också att det är svårt att bemöta alla elever på rätt sätt. För att skapa en trygg skolmiljö 
arbetar de ofta på tvärs av klasserna:  

 
Vi försöker arbeta på tvärs av klasserna till exempel när de har valfri timmar. Då kan eleverna gå 
till det klassrummet som hör till en viss lärare och arbeta med den lärarens ämnen. Då finns alla 
åldrarna samlade i samma rum och de kan hjälpa varandra (Lärare G).  

 

Här ser man att skolan försöker att inte göra skillnad på åldrarna och försöker få klasser att arbeta 
tillsammans. Lärare F som arbetar på samma skola uttrycker att de ofta gör aktiviteter 
tillsammans med andra klasser för att öka tryggheten och förbättra skolmiljön. Även lärare A 
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uttrycker ett sådant typ av samarbete mellan klasserna. Ingen ska känna sig otrygg i skolan och ett 
sätt att förbättra detta är att öka samarbete mellan klasserna.  
 

När vi pratar om miljön i klassrummet kommer det fram att det beror på olikheter i klasserna. Det 
är stora skillnader från en klass till en annan säger lärare B, ”det är bra stämning även fast vissa är 
svåra att få tysta, det är ju också ett tecken på att de trivs med varandra”. Lärare A försöker skapa 
en bra miljö där alla känner varande och är trygge på varandra från starten. Många gemensamma 
aktiviteter och arbeten. När elever inte känner varandra kan stämningen vara lite sämre.  

 

Skolmiljön är med på att skapa en vilja hos elever att arbeta med skolan. Finns det stora olikheter 
i klasserna är det svårt för en lärare att ge läxor som är anpassade för alla. Läxor kan istället bli ett 
hinder, eller något man inte orkar göra. Lärares mål är att skapa ett gott klassmiljö, klarar man det 
har man kommit långt på väg och öppnar upp för möjligheten att vara kreativ och inspirerande 
även kring läxor.  
 

5.2.2 Lärarnas perspektiv på resultat  
 

Vårt mål är att alla ska få slutbetyg i alla ämnen i 9:an. Ibland går det och ibland inte men skolans 
resultat är bra och inte bara enligt mig men i relation till andra skolor också. (Lärare A). 

 
Hen nämner också att det är en del elever med olika erfarenheter och bakgrund. Det finns till 
exempel en tjej i hens klass som bara bott i Sverige i ett år. ”När man inte kan språket, hur ska 
man då kunna förstå ämnet och få betyg?” (Lärare A). Lärare C har varit med om samma sak då 
han plötsligt för en månad sen fick en ny tjej i sin klass utan förvarning. Tjejen har gått på en 
annan skola tidigare men har bara bott i Sverige i 1,5 år. Båda lärarna uttrycker svårigheterna med 
att få eleverna att nå kunskapsmålen. Skolan har inte de resurser som krävs uttrycker lärare C. 
Lärare B som arbetar på samma skola berättar lite om skolans mångfald och hur det påverkar 
resultaten ”det är många kulturer, många elever från många olika länder och ibland är det en 
utmaning”. Hen berättar också att det finns vissa elever där föräldrarna inte tycker barnen behöver 
betyg eller att arbeta med skolan då det inte ligger i deras framtid som kvinnor. De ska ändå inte 
gå gymnasiet enligt föräldrarna.”man vill ju att alla ska gå ut med godkänd i alla ämnen men så är 
det inte tyvärr. Man kan inte tvinga eleverna att gå gymnasiet. I slutändan är det föräldrarna som 
styr” (Lärare C).  Lärarna med dessa typer av problem uttrycker att de försöker prata med 
eleverna om hur det kan påverka deras senare liv. Senare i livet kanske man plötsligt har 
användning av en fullförd skolgång. Lärare B berättar också om problemen med de elever som 
aldrig kommer till lektionerna: 
 

Vissa elever är aldrig på lektionerna… dom är det svårt att komma fram till. Man får ta tag i dom 
när man ser dom hänga i korridorerna. Sen ibland blir dom jätteförvånade om dom inte får godkänd 
i nått ämne. För dom tror att man bara får det du vet… utan att göra något… för dom tror att skolan 
och lärarna fixar allt (Lärare D).  

 
Lärare D och E som arbetar på samma skola uttrycker inte riktigt samma problem. Det finns alltid 
de som inte gör det som ska göras men det händer inte så ofta. Eleverna på denna skolan har ofta 
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press på sig hemifrån att prestera bra i skolan, på gott och ont. Skolan anses ha ett prestigefullt 
rykte säger lärare E. Lärare D brukar också låta elever som inte gjort klart uppgifter få några extra 
dagar på sig att göra klart det ”man vill ju inte underkända elever” (Lärare E).  
 
Föräldrar spelar en roll för om eleven gör läxor eller inte. Vissa föräldrar tycker inte det är viktigt 
och andra lägger ett större press på eleverna att göra skolarbete. Läxor kan därför för vissa vara 
med på att ge eleverna ett bättre resultat och för andra inte. Att sträva efter ett slutbetyg är viktigt 
för lärarna. Läxor kan vara att sätt för eleverna att göra klart arbeten. Läxor kan därför fylla en 
lektion för vissa och för andra inte.  
 

5.2.3 Undervisningsplanering   
 
De lärare som intervjuats som jobbat relativt länge som lärare uttrycker att de går lite på känslan 
när de lägger upp sin undervisning. Lärare A uttrycker att ”jag är så rutinerad nu så vet vad som 
fungerar och inte”. Hen vet vad som krävs för de olika betygen och vad som är viktigt att arbeta 
med inom de olika ämnena. Lärare G säger att hen för det mesta sätter upp genomtänkta mål inför 
sin undervisning men att man ibland inte hinner. Alltid när det kommer till stora arbeten finns 
målen nedskrivna tillsammans med uppgiften.  

 
När de får uppgifter och projekt att jobba med står alltid målen nedskrivna… och betygskriterierna 
så eleverna vet vad de ska göra. Det blir lätt för mig också att se vad de har med för att nå de olika 
betygen. Vi går igenom detta tillsammans innan de börjar med uppgiften. Det är viktigt tycker jag 
att eleverna vet vad som krävs av dem för att nå det betyget de vill ha (lärare A).  
 

Lärare E säger också att hen alltid har med målen med uppgiften och betygskriterierna när 
eleverna får en betygsgrundad uppgift som ska arbetas med under en viss period. Lärare C säger 
samma sak. Hen ger ofta ut stenciler och där finns den information alltid med. Lärare D är lite 
mer avslappnad i attityden gentemot mål och kriterier men tänker självklart över det när hen 
planerar de olika momenten och de uppgifter eleverna ska arbeta med. Hen försöker få dem att 
själva förstå vad som krävs då hen annars tycker de blir för upphängda i vad det är som ska med 
och då finns risken att de glömmer allt annat som är mera personligt och som hen tycker är det 
intressanta. Att se att elev har tänkt efter själv och inte bara skriver ned det som krävs.   

 
Ibland kan det bli så här att det står att för att få betyg A måste eleven kunna typ beskriva samband 
välutvecklat och med väl underbyggda resonemang som det står så fint i betygskriterierna, och då 
har eleven med ordet resonemang till exempel i svaret, men det blir inte naturligt. Jag vill att 
eleverna ska fatta liksom… att reflektionen blir en del av dem och inte som en punkt på en lista som 
måste göras (Lärare D).  

 
Lärare F uttrycker sig på ett liknande sätt. 

 
Det viktiga är inte att bara nå de olika kraven för betygen men att man utvecklas. Att man inte 
slaviskt följer kriterierna utan att de vet vad det innebär. Det roliga är ju när det blir en självklarhet. 
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Läxor handlar om repetition eller att fördjupa kunskap. Det kan vara med på att skapa en mall för 
vad som ska med och vad som ska göras utan att utmana eleverna. Självklart blir det upp till 
lärarna att planera sin undervisning så att detta sker, men för vissa kan det vara svårt att komma 
på dem banor och läxor blir ett sätt att mäta vad eleverna kan och inte kan.  

 

5.2.4 Attityder till läxor på skolan 
 
Som alla andra fenomen finns det många olika attityder till läxor. Här redovisas de som finns på 
de skolor där respondenterna arbetar.  
 

Mina kolleger eller de i mitt arbetslag iallafall ger läxor. Jag tror faktisk nästan alla lärare på skolan 
ger ut läxor men ibland kanske det bara är det eleverna inte hunnit klart med. Eleverna har inget 
emot läxor men man märker ju att de tycker det är jobbigt eller onödigt ibland och det finns de som 
inte gör det de ska göra, alltså inte gör läxor. På skolan har vi vissa tider då eleverna får jobba med 
vad de vill och då gör en del sina hemläxor i skolan. Sen finns det tillgång till läxhjälp på onsdagar 
efter skolan. Jag ger eleverna läxor och kommer nog aldrig sluta med det (Lärare A).  

 

Lärare A uttrycker här att hen tror nästan alla lärare ger någon form för läxa till eleverna. 
Självklart är det svårt att veta hur alla lärare gör. Lärare C ger uttryck för att hen inte är säker på 
hur andra lärare gör. Hen själv brukar i alla fall försöka få eleverna att göra det mesta på skolan 
för då finns han där för att hjälpa till och se till att det som ska göras görs. Däremot ger hen ut 
olika stenciler som ska vara klara inom ett visst datum och de som inte hinner göra allt på skolan 
blir tvungna att jobba med det hemma. Ibland får de också i hemuppgift att läsa en text hemma 
som sen arbetas med på skolan.  
 

Sen ibland ska de läsa hemma i stencilerna så gör vi uppgifterna ihop på skolan. Att läsa hemma är 
bara bra. Det är ofta roliga historier också och då känns det inte så jobbigt tror jag... när de bara ska 
läsa. Det finns ju dom som har svårt för det också och då får vi ibland läsa ihop med dom på skolan, 
ibland har vi pedagoger eller stödlärare som kan hjälpa dom med läxor och uppgifter och läsningen 
under lektionstid (Lärare C). 
 

Lärare F och G som arbetar på samma skola ger båda uttryck för att de flesta lärare ger läxor. Det 
är den generella känslan menar lärare F. Hen ger läxor och det gör med de kollegor hen 
samarbetar med.  
 

Lärare E tror det är mer sällan läraren på hens skola ger läxor till sina elever. Det kan bero på att 
det är ganska många unga lärare som har en annan typ av inställning till läxor men det kan också 
bero på attityden till skolan hos båda lärarna och eleverna. Eleverna är duktiga på att göra det som 
ska i skolan och därför behövs inte läxor som ett komplement. Lärare D uttrycker också liknande 
och menar att om man är effektiv under skoltid behövs inte läxor. Sen gör man lite som alla 
andra. Om ingen lärare ger läxor vill man inte vara den ända som ger. Då får man istället tänka 
igenom sina lektioner och hur de kan ändras. Det är ingen absolut läxfri skola men de försöker att 
inte ge eleverna för mycket att göra utanför skolan.  
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Det er blanda känslor hos lärarna. Vissa använder sig flitigt att läxor och andra försöker att inte ge 
för mycket läxor, men att heller använda tiden på skolan när det finns resurser där till hjälp. Gör 
eleverna det som ska på skolan får också läraren sätt vad som görs och eventuellt inte görs. Läxor 
är för många också en självklarhet och den stora bilden ger uttryck för att många lärare ger läxor, 
ges läxor av kolleger är det också lättare att själv ge.  
 

5.2.5 Läxor som metod för inlärning 
 
”Aaah, den ständiga frågan om att ge och inte ge ut läxor” (Lärare F).  
 
De flesta intervjuade lärare försöker använda sig av olika metoder för inlärning. Allt ifrån 
individuella uppgifter till gruppuppgifter. Spel och andra praktiska metoder används också. Prov 
och läxor är också vanliga sätt att använda sig av för att mäta elevers kunskap och för att 
maximera den tid man har till förfogande. Flera lärare påpekar vikten av att det inte bara är fakta 
man är ute efter att lära ut men att det är något som man måste ha innan man kan börja reflektera 
och tänka kritiskt. Det är också viktigt att lära sig vara självständiga och att bli trygga på sig 
själva. 
 

Nyhetsredovisningar är ju en klassiker. Det använder jag mig av i alla klasser varje år faktisk, från 

7:an till 9:an… så de lär sig att bli trygga på sig själva och redovisa ensamma för klassen… men sen 
har de prov också… varje ämne avslutas med prov. Har de arbetat med de uppgifter de fått och gjort 
sina läxor är inte provet svårt. Bara man har pluggat... alltså gjort förarbetet. Då är plugget bara 
repetition. Men det är viktigt att göra sina läxor… annars hänger man efter. (Lärare A) 

 

Även fast lärare A här påpekar att hen använder sig av olika metoder är läxor en viktig del av 
undervisningsmetoden. De elever som inte gjort sina läxor kan ha svårt att klara av andra 
uppgifter och prov där betyg sätts. Lärare G brukar också ge eleverna läxor:  

 
Jag ger eleverna läxor. Alla mina klasser får läxor. Alltså inte väldigt många och inte hela tiden 

liksom men ibland och när jag känner att det behövs. Typ för att hinna med allt. Det är bra tycker 

jag. Det är ett bra verktyg för att lära. Jag försöker går igenom dom på skolan också... Tillsammans 

allihopa (Lärare G).  

 

Lärare D och E från samma skola är båda skeptiska till att ge läxor, men även att ge eleverna 
prov. Lärare D ger bara prov om det är viktigt för att kunna sätta betyg på eleverna. För att ibland 
kontrollera kunskapen som lärare E uttrycker. Se måste de självklart följa Hen berättar också om 
sin arbetsmetod som innebär att försöka göra så mycket som möjligt med eleverna på skolan, då 
lärare finns tillgängliga ”jag försöker hinna med allt som ska under skoltiden och då behövs inte 
läxor” dock uttrycker hen att eleverna ibland får läs läxa hemma. Det är inget eleverna inte klarar 
av själva och då kan vi arbeta med det på skolan, på samma sätt som lärare C uttryckt tidigare. 
Lärare D känner själv att när hen ger läxor så blir det på ett mer spontant sätt. Det kan det typ vara 
att rekommendera eleverna att se ett videoklipp på youtube eller liknande. Väldigt sällan 
uppgifter och frågor som ska göras till och gå igenom nästa lektion.  
 



 
	

20

Lärare B ger sina elever läxor. Hen tycker det hjälper eleverna då man inte hinner med allt som 
ska göras i skolan. ”Sen är det bra att de får lära sig ta ansvar”, här pratar hen om att eleverna lär 
sig att om saker ska göras ligger ansvaret hos dem. Hen tycker det är viktigt att eleverna vet att 
saker måste göras. ”Jag tycker det vore lite konstigt att inte ge eleverna läxor… det är en 
självklarhet på nått sätt”. Hen uttrycker dock att hen ger mest läxor i de ämnen som hen tycker det 
behöves extra mycket som typ matematik, där är det bra att ge repetitionsuppgifter och liknande. 
Det mesta ska eleverna kunna klara av själva. Hen vet om att inte alla elever har de 
förutsättningar som kanske behövs hemifrån för att klara av alla läxor och försöker därför ge 
läxor som eleverna kan klara av utan hjälp ”det är många svåra situationer på denna skolan, det är 
många elever som har det svårt hemma”. Hen ger också sällan läxor i bild. Lärare A tycker att 
tiden i klassrummet går så snabbt och därför är det bra att ge eleverna läxor. Det är mycket som 
ska hinnas med på väldigt liten tid, speciellt i So. Lärare F, den nyutbildade läraren ger också 
eleverna läxor. För det mesta handlar det om antingen att öva på engelska glosor men också 
matematikuppgifter som ska lämnas in och som hen kontrollerar eller kryssar av att eleven har 
gjort  ”läxan är är en läxa i sig” (Lärare F).  
 
Målet med att ge läxor är för de flesta respondenter inte att fördjupa elevernas kunskaper men att 
upprätthålla dem och att repetera. Lärare C tycker det är en bra funktion om hen nu ska använda 
sig av läxor som hen ibland gör. Hen tycker det kan vara en bra metod men på samma sätt som 
lärare B tycker hen att det finns många svårigheter då många elever i skolan har en kämpig 
vardag ved siden av skolan.  
 

Det är bra att använda sig av läxor men inte för att skapa nya kunskaper eller svåra uppgifter. Det 
ska vara så att alla elever kan klara av det själva och det måste vara en mening med det. Sen kan det 
hjälpa dom med annat skolarbete om man jobbar mera med skolan en den tiden som finns 
disponerad i skolan.. det kan hjälpa eleverna att få bättra resultat bara för att man jobbar mer med 
skolan, men det måste vara bra uppgifter också (lärare C).  
 

Prov och läxor är vanliga sätt att använda sig av för att mäta elever kunskap, men också för att 
utnyttja den tid man har. Det är inte allt man hinner på de lektioner man har och då kan läxor vara 
ett bra verktyg. Läxor är en bra metod för den kunskap som behövs innan man kan gå ner på 
djupet. De elever som inte gör läxor kan ha svårare att följa med på det som arbetas med på 
skolan. Läxor kan innebära allt från att se ett videoklipp hemma till att göra en större uppgift. Det 
finns dock svårigheter med läxor då inte alla elever har samma möjligheter hemifrån och detta 
kan igen upprätthålla olikheter.   

	
5.2.6 Hur arbetar lärarna med läxor och hur följs läxan upp? 
	
Lärare C ger inte eleverna så mycket läxor och sätter inte elevers betyg genom de uppgifter som 
ska göras hemma. Hen är också noggrann med att de läxor som ges måste vara knutna till det de 
ska arbeta med i skolan kommande lektioner.  

 
Jag tror faktisk att resultaten blir bättre utan så mycket läxor. Det som blir gjort i skolan görs 
ordentligt och inte halvdant. Jag tror kanske att läxor inte påverkar resultat så mycket. Men man ska 
ge genomtänka läxor om man ger. Inte bara hitta på något i förbifarten. Sen måste man ju gå igenom 
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dom på något sätt för att det ska ge resultat. Ibland glömmer man gå igenom dom och det är inte bra. 
Läxan måste ju fylla någon funktion liksom, vara där för ett syfte (Lärare C). 
 

Lärare A berättar att det är bra att ge läxor så eleverna kan bygga en bas hemma och sen fördjupa 
sig i skolan, sen påpekar hen att repetition från dagens lektion alltid är bra och att det är ett bra 
tillfälle att göra det hemma. Lärare B ger läxor båda i svenskan och i matematiken då det är två 
ämnen där hen anser det är viktigt med repetition. ”Det finns en del svåra saker och eleverna måste 
plugga och repetera annars klarar dom det inte”. Lärare B uttrycker här att läxor hjälper eleverna att 
klara av ämnet. Genom att repetera och att plugga hemma finns större möjligheter för eleverna att 
klara av kursmålen. Hen tycker det är mycket som ska hinnas med och att tiden hemma är en viktig 
del för att få eleverna att klara av skolan. Om hen inte gett läxor hade mycket av tiden i skolan gått 
till att repetera och gå igenom det som är lite enklare och då hade de förlorat mycket viktig tid som 
egentligen hade behövds för andra uppgifter och sånt som eleverna inte klarar av utan hjälp. 

 

Under frågan om lärarna eventuellt går igenom läxorna med sina elever svarar de flesta lärare att 
de försöker göra det. Dock är det så att det inte alltid hinns med. Lärare F brukar bara kryssa av 
sina elevers läxor de gör i matematiken, alltså bara kollar så att läxorna är gjorda. Hen förhör 
också eleverna på engelska glosor som de ska ha pluggat på hemma. Lärare A brukar gå igenom 
frågorna eleverna har arbetat med. Hen ger ofta uppgifter som tillhör respektive kapitel i 
kursböckerna sen går de igenom dem tillsammans på skolan. Det vanliga är att hen läser upp 
frågan och sen får de som vill svara på frågan. Då är det också ganska lätt att se vilka som gjort 
läxorna. Antingen kan eleverna inte svara eller så är de ganska ofokuserade och ser förvirrade ut. 
Då har de inte gjort det de ska. Lärare G brukar också ge eleverna frågor att arbeta med och sen 
gå igenom de gemensamt på skolan. Ibland brukar hen göra så att eleverna får rätta varandras 
uppgifter men det kan vara lite svårt i den åldern. De är osäkre på sig själva och vågar inte låta 
andra se vad de svarat.  

 
För det mesta går vi igenom frågorna eller så får de frågor att jobba med,, typ om de har läst en text 
sen finns det tillhörande frågor.. jag försöker i alla fall gå igenom dom.. annars märker man att dom 
inte görs. Ibland märker man ju det på proven också. De som inte gör läxorna… det påverkar ju 
betygen… när man frågar eleverna så kan dom inte alltid svara.. då märker man att dom inte gjort 
dom… eller att dom svarat men inte vet vad de svarat.. du vet bara hittat något. Det är svårt ibland, 
när man märket att de svarat men att de bara hittat det i boken utan att tänka efter… utan att läst 
liksom (lärare G).  

 
Här kan man se svårigheterna med att se om eleverna gjort läxorna eller inte. Ibland kan det vara 
så att frågor som hör till en text i kursböckerna är ganska enkla att hitta svaren på. Det är inte 
alltid så att eleverna har varit tvungna att läsa texten innan och de behöver varken förstår frågorna 
eller svaren för att ha gjort uppgifterna. Lärare E brukar ge uppgifter som ska göras över en längre 
tid och det som inte hinns med i skolan måste göras hemma. Sen har eleverna ofta en redovisning 
av något slag inom ett viss datum och det blir genomgången. Då ser man vilka som arbetat hårt 
och inte och vilka som lagt ned tid på skolarbetet.  
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Ibland ger jag läsläxor i svenska och då märker man snabbt vilka som läst hemma och inte när man 
ska arbeta med texten i skolan.. jag ger aldrig läsläxor som inte arbetas med lektionen efter.. (Lärare 
C).  
 

Lärare B uttrycker också att det är enklare uppgifter som hen ger ut. Hen känner eleverna väl och 
vet att det finns många som inte har det så enkelt hemma. Då är det också viktigt att som lärare 
anpassa uppgifterna så att alla ska kunna klara av att göra dem. Reflektioner och analyser får de 
göra tillsammans. Hen tycker dock det är lika viktigt med fakta då det är svårt att reflektera och 
förstå om man inte kan grunderna.  
 
Lärare D gillar inte att använda sig av läxor och därför och kan då ibland därför bli mer spontant. 
Dock tycker hen det är viktigt att även det spontana fyller något syfte.  

 
Får de i uppgift att läsa en text eller kolla på ett Youtube klipp diskuterar vi det tillsammans i 
klassen nästa lektion. Jag tycker läxor måste ha ett mål, målet kan inte vara att det är så det ska vara, 
att man ska ha läxor. Det har jag varit med om lärare som tycker. De tror att man måste ge läxor. Jag 
gillar diskussioner. Jag tycker det utvecklar eleverna mera än att bara svara på frågor. När jag ger 
såna typer av uppgifter där man kan diskutera och där dom till exempel ska kolla på ett klipp då gör 
nästan alla det. De tycker ju det är kul det märker jag. Det blir en soft men lärorik stämning i 
klassrummet (Lärare D).  

 
De flesta respondenterna uttrycker att de sätter upp genomtänkta mål inför sin undervisning och 
också när de ger eleverna läxor. Lärare F håller precis på att bygga upp sina första 
lektionsplaneringar då hen bara arbetat som lärare snart ett år.  

 
Jag har ju inte så mycket erfarenhet än men jag håller på att skapa lektionsplaneringar för varje 
ämne jag har. Målen är mest för mig för tillfället men när det är prov och sånt får eleverna veta vad 
som krävs av dom för de olika betygen. Mitt mål med läxor då som är det du skriver om är 
egentligen bara att de ska lära sig att göra det de blir bedd om att göra. Du vet den vanliga klichén 
om att de ska lära sig disciplin. Jag tror på det faktisk…(Lärare F).  
 

Lärare A däremot som har arbetat på samma skola i 25 år har en verktygslåda full av 
lektionsplaneringar där målen är en viktig del av detta. Utan mål försvinner syftet som hen säger.  

 
Det är klart man bygger upp en verktygslåda efter så många år har jag väldigt mycket jag 
fortfarande använder mig av. Även fast kursplaner och betygen ändrats behövs inte allt bytas ut. Det 
finns fortfarande mycket jag kan använda mig av. För varje moment har jag målen nedskrivna och 
betygskriterierna. Detta får eleverna på papper från mig i början på varje nytt moment.  Jag ändrar 
självklart lite på dom men mycket kan jag använda. Jag följer målen i kursplanerna rakt av faktisk. 
Dom fungerar väldigt bra, det är ju ändå det man ska gå efter (Lärare E).  
 

5.2.7 Dialog eller monolog  
 
Ja… alltså jag försöker variera men jag tycker det är viktigt att vi går igenom fakta och det för 
eleverna har inte med sig så mycket av det sen tidigare… de måste ju lära sig det med. Jag gillar ju 
power point presentationer… så då blir det ofta så... men sen får de arbeta tillsammans och då får de 
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göra uppgifter. Sen frågar jag dom saker när jag håller en presentation. Försöker hålla dom aktiva… 
de tröttnar ju på mig och min röst om jag ska hålla igång för länge liksom (lärare F).  

 
För lärare C blir det ganska blandat men hen uttrycker också att hen är duktig på att prata:  

 
… dock blir det alltid en del prat från min sida också... men bara om vi ska gå igenom saker och det 
försöker jag göra snabbt, alltså inte så att man står där och bara tjatar på liksom. Sen håller jag dom 
aktiva. Jag frågar dom alltid saker emellanåt. Då märker jag om de lyssnar också… ibland läser jag 
och ibland läser dom högt för varandra... det är viktigt att jag inte tar över… sen använder jag mig 
aldrig av Power Point. Då blir det lätt tråkigt, då blir det lätt en monolog... Sen är mina klasser bra 
på att fråga också.. de är inte rädda för det.. kanske för att de känner mig väl nu men det är viktigt.. 
det är viktigt att lyssna på dom så de fortsätter vara aktiva och engagerade (Lärare C).  

 
Lärare B uttrycker att hen är väldigt glad i att prata generellt. Sen uppfattar hen inte att eleverna 
tycker det är tråkigt.  

 
Jag står aldrig framför klassen och bara pratar oavbrutet om det ämnet vi arbetar med. Jag pratar 
mera för att få upp stämningen i klassrummet, typ vad jag upplevd och berättelser och liknande. Sen 
när det gäller skoluppgifter osv. då försöker jag vara tystare. Då är det de som får prata, diskutera 
och komma med frågor. Jag vill att alla ska kunna arbeta tillsammans och att man vågar fråga och 
prata. Prata om det som är relevant självklart. Det är lätt att det spårar ut i den åldern så jag måste ju 
vara bestämd och häva rösten ibland… dom är fortfarande unga men de kommer ha nyttja av att sen 
kunna prata för sig och diskutera så det är bra att låta dem göra det nu också (lärare B) 

 
Vissa elever är experter på att ta plats i klassrummet också som ifrågesätter och har så många tankar 
och vissa är blygare. Det är de som är blyga man får försöka att pusha lite (lärare B).  

 
Lärare D gillar diskussioner och försöker göra det med jämna mellanrum med eleverna. Hen 
märker att eleverna reflekterar på ett annat sätt. Även fast de fortfarande är unga är de väldigt 
smarta. Hen tycker det är viktigt att låta eleverna uttrycka vad de tycker och tänker för att sen 
kunna diskutera det och att få eleverna att reflektera över sina egna tankar. Lärare E tycker 
samma sak men försöker också lära eleverna på andra sätt. Båda gemensamma och individuella 
uppgifter är viktiga för elevernas lärande. Det är viktigt att variera och att lära dom att också 
ibland bara lyssna och vara lugna.  
 
Det är inte bara i klassrummet som en dialog med eleverna kan pågå. En dialog handlar också om 
läraren förmåga att lyssna till eleverna även utanför klassrummet och i andra sammanhang än där 
lärande har rum. Lärare G upplever att eleverna på deras skola borde lära sig ta lite mera plats då 
det finns vissa som fortfarande är väldigt blyga. Det säger också lärare F som arbetar på samma 
skola. Även fast hen upplevde att en elev spottade på hen finns det andra sätt att uttrycka sig på 
som saknas bland eleverna. Även att spotta på en lärare är ett sätt att uttrycka sig på fast på ett sätt 
som inte är rätt. Hen säger att som nyutbildad lärare försöker hitta sitt egna sätt för att få eleverna 
att öppna upp sig genom dialog. Under lektionerna är det dock hen som har undervisningsrollen 
da hen tycker att klassrummet blir stökigt annars. ”Om eleverna får prata fritt och när jag inte står 
där framme spårar det ofta ut” hen uttrycker att hen inte har hittat den metod som passar klassen 
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bäst än men det kommer att komma. Hen vill att det ska vara en miljö där man kan diskutera med 
varandra och där eleverna våga uttrycka sina åsikter.  
 
Lärare E upplever att eleverna är duktiga på att uttrycka sina åsikter oavsett om det är i 
klassrummet eller utanför. Hen upplever ofta att elever kommer bort efter lektionen för att fråga 
saker. Det kan handla om allt från ämnet till arbetsmetoder. Hen upplever också att eleverna är 
duktiga på att säga till om det är något de inge hänger med på eller inte förstår. En del säger även 
till om det är tråkigt. Kanske inte alltid på ett smidigt sätt uttrycker hen men det har med åldern 
att göra också ”att impa på sina klasskompisar”.  Hen brukar alltid ha elevsamtal där eleverna får 
berätta om hur hen som lärare kan förbättra sig för att få eleverna att trivas ännu bättre.  
	
5.2.8 Fördelar och nackdelar med läxor  

 
Fördelar är ju att man hinner med allt. Allt som man inte hinner med i skolan. Sen tror jag att de lär 
sig också. Mera. Som man märker… man märker att de elever som gjort läxorna kan mera.. att de 
förstår.. annars hänger man efter. Det är lätt att se vem som har gjort dom och vem som inte har 
gjort dom (Lärare G).  

 
Lärare F tycker läxor är bra för att lära eleverna att ta ansvar och disciplin. Det handlar inte om 
själva uppgiften i lika stor utsträckning. Därför ger hen inte eleverna svåra uppgifter men istället 
uppgifter som hen bara kontrollerar är gjorda. Lärare A tycker fördelarna med läxor är att man 
hinner med allt som ska göras, ”det är en lösning för att hinna med allt”. Hen uttrycker också på 
samma sätt som lärare F att det är ett bra sätt att lära eleverna ta ansvar. Lärare B tycker läxor är 
bra när det gäller repetition. Det behövs alltid påpekar hen.  
 
Några nackdelar som kommer fram efter mina intervjuer är att det är lätt att fuska. Man kan inte 
kontrollera hur eleverna har kommit fram till svaret eller om de kopierat rakt från någon 
klasskompis. Man har inte möjligheten att kontrollera allt och alla. Läxor är en väldigt 
individuellt också då de flesta elever gör det ensamma efter skoltid Hjälpen finns inte alltid 
tillgängligt. Lärare B brukar uppmuntra elever att göra vissa uppgifter tillsammans. Hemmet är 
också för vissa av skolorna en stor utmaning då det är många elever som inte har de 
förutsättningar som behövs för att klara av läxorna. Det finns ingen tillgänglig för att ens se till att 
läxorna blir gjorda.   

 
På denna skola finns en del elever som inte får det stödet hemma eller där det inte finns några som 
kan hjälpa till. Det kan handla om båda språk och kunskapsbrister men också föräldrar som är 
mycket frånvarande. Därför tycker jag det är viktigt att försöka lära ut så mycket till eleverna på 
skolan och sen läsa eller repetera hemma. Inget nytt liksom. Inget dom inte klarar av själva (Lärare 
C). 

 
Lärare G påpeker läxor som ett bra verktyg för att koppla ihop skolan och hemmet. Det är viktigt 
att föräldrana får en inblick i vad eleverna gör i skolan. Det är många föräldrar som vill att deras 
barn ska ha läxor. Det är en del av skolan och man kan anses vara lat om man inte ger eleverna 
läxor. Detta nämner även lärare A som en fördel. Det finns vissa krav från föräldrarna att ge 
eleverna läxor. Det är deras sätt att se vad eleverna arbetar med i skolan.  
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Det kan ibland vara svårt också då det finns de elever som inte har något stöd hemifrån. Hur ska 
de då motiveras att göra läxor? Jag har faktisk varje torsdag en timme efter mina lektioner är slut 
där jag sitter tillsammans med de elever som inte klarar av att göra läxor. Det handlar om att de 
inte kan språket men också att de inte har någon hemma som kan hjälpa dom och de klarar det 
inte utan hjälp. En timme är dock för litet och man hinner fortfarande inte med allt (lärare A). 
 
För lärare D och E är inte hemmet ett lika stort problem då många föräldrar är aktiva i skolans 
arbete ändå. De vet vad som gäller på denna skola och är medvetna om att läxor inte ges i samma 
utsträckning som kanske andra skolor. De har andra metoder och arbetssätt. Här finns det dock 
elever som arbetar med skolan hemma ändå då som tidigare sagt, det finns press från föräldrarna 
att prestera bra. Det är också därför lärare D inte gillar att ge läxor. Eleverna har nog press på sig 
från tidigare och de flesta har bra betyg i skolan. Det finns andra sätt att lära.  

	
	
	
	

5.2.9 Lärande genom samspel   
 
Flera av lärarna jag intervjuat säger att det är väldigt individuellt vilket sätt elever gillar att arbeta, 
men att många tycker grupparbeten är kul. Lärare F påpekar svårigheterna med grupparbeten:  

 
Det är ofta där det spårar ur dock. Att de glömmer bort att de ska arbeta sen pratar de om 
annat… man blir förvånad över hur lång tid de behöver i vissa fall för att göra klart en 
uppgift... men det handlar om att de inte alltid använder tiden effektivt. Det är åldern... det är 
inte alltid så lätt när det finns så mycket annat kul... ibland är det därför bra att ge individuella 
uppgifter, men för det mesta blir det i små grupper eller två och två. Det gillar de bäst och 
skolan ska ju vare rolig också.  

 
Ett annat problem som lärare A påpekar är elevernas olika kunskapsnivåer. Som lärare måste man 
känna till eleverna så väl att man vet på vilket sätt det fungerar bäst ”man ska ju inte utnyttja de 
som har bättre betyg och som är mer engagerad i skolan”. Hen menar på att man inte ska använda 
sig av en grupp elever bara för att hjälpa en annan grupp. Alla elever måste få ut något från 
samarbeten. Det positiva med grupparbeten och andra uppgifter som ska göras tillsammans är att 
eleverna får lära av varandra. Lärare D kan tycke att eleverna ibland är mer villiga att lära och 
mera engagerade om de kan arbeta och diskutera tillsammans. Lärare E bruker uppmuntra sina 
elever att fråga sina klasskompisar om hjälp om hen inte är tillgänglig vid tillfället hjälpen 
behövs. Detta fungerar bäst när eleverna är lite äldre. Då de båda känner varandra men också har 
mognat lite.  
 
Ingen av lärarna ger läxor som ska göras tillsammans. Det blir så att de antingen träffas efter 
skoltid eller gör läxorna på skolan. Lärare D som är försiktig med att ge ut läxor tycker att det är 
en nackdel med läxor när man inte har möjligheten att diskutera den med andra. 
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Läxor är något som är känd för att vara en individuell uppgift. Det är inget man brukar göra ihop. 
Man ska liksom sitta hemma på sitt rum och hitta svaren på enskilda frågor. Jag kommer ihåg att det 
var så när jag gick i skolan. Jag tyckte det var så tråkigt. Jag tror man lär mera när man samspelar 
med varandra, helt klart (lärare D).  

	
Lärare A tycker nästan tvärtom och menar att elever har gott av att göra saker själva. Det är bra 
att de själva lär sig ta ansvar och att arbeta med en uppgift helt själv skadar ingen men kan istället 
utveckla eleven till en mer självsäker elever ”man ska inte vara beroende av andra för att kunna 
göra skolarbete”. På samma sätt tycker lärare G att det är bra att eleverna kan jobba enskild men 
att en blandning borde vara det bästa. Man lär av varandra men också att man själv kan klara av 
att hitta svaren och föra vettiga resonemang.  

 
Jag brukar försöka variera. Ibland får eleverna arbeta tillsammans men när jag ger dem läxor vill jag 
faktisk att de ska göras enskild. Jag ger ju läxor som jag tror att de kan klara av utan andras hjälp. 
Annars får de få hjälp av sina föräldrar eller av mig (lärare G).  
 

Lärare F är också inne på samma tankar. Det är bra med varierade uppgiften men att det är svårt 
att ge läxor som ska göras tillsammans. Det är bra att göra dom individuellt. Lärare E däremot 
brukar uppmuntra sina elever att göra läxor tillsammans men då inte kopiera varandras svar men 
samarbeta för att hitta de rätta svaren. Ofta är det uppgifter som är lite svårare än att bara slå upp 
på en sida i boken. Att läsa en läs läxa högt för varandra är också något hen uppmuntrar till.  

6. Analys och diskussion  
 
Syftet med studien är att belysa och få en förståelse för läxans funktion utifrån sju lärares 
perspektiv. I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras utifrån frågeställningarna och i anslutning 
till tidigare forskning och mina teorier; konstruktivistisk inlärningsteori, sociokulturell teori och 
John Deweys teori om handlande. I slutet av detta avsnitt kommer en kort sammanfattning.  

6.1 På vilket sätt påverkar läxor elevers lärande?  
 
John Hattie (2012:11–12) menar att en lärare ska påverka elevernas lust att lära. Det behövs båda 
passionerade och inspirerade pedagoger för att klara av denna uppgift. Man ska kunna stimulera 
eleverna till fortsatt lärande och det är ett högt önskvärt resultat av skolgången. För att eleverna 
ska vilja stanna var i skolan måste upplevelsen av lärande vara produktivt, utmanande och 
engagerande. Alfi Kohn (2006:19) menar att läxor kan ge motsatt effekt. Det kan minska 
elevernas intresse för inlärning. Att han en hemläxa som en elev tycker är tråkigt/jobbig påverkar 
den generella bilden av hela skolan och inte bara den specifika läxan. Kohn menar att en läxa kan 
skapa en negativ bild av hela skolan för en elev. Det har forskat mycket om skolan och läxor och 
det är ingen som kommer fram till något korrekt svar. Allt beror på kontexten. Det finns dock 
ingenting som visar på att en läxa alltid är positivt för elevers lärande, det kan också vara tvärt 
om. Varför är det så få lärare som då ifrågasätter läxor? Av mina respondenter var det två stycken 
som var skeptiska och en försökte att inte ge ut så mycket men som använda sig av det ibland. De 
fyra andra använda sig av det som en självklarhet i skolarbetet. De som använda sig av läxor såg 
läxor som ett bra sätt att hinna med allt men också som ett sätt för eleverna att repetera. Det 
handlar därför inte om att eleverna ska lära sig något nytt genom att göra läxor. Det handlar om 
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repetition. Hjälper repetition en elev att verkligen förstå ett fenomen, eller blir det bara 
memorerat? Nyckeln i Deweys teori är en verklighetsanknuten undervisning samt samspel mellan 
människor i sin omgivning. Han menar att utbildning inte behöver leda till att en elev förstår. När 
barnen bara får repetera innebär det att de lär sig göra saker utan att nödvändigtvis förstå varför. 
Som lärare måste man behandla den livsvärld individen befinner sig i som en del av 
undervisningen (Hartman m.fl. 2003:107).  
 
Hattie (2012:22) tycker är lärare ska reflektera över sitt egna sätt att lära ut. Frågor han själv 
ställer sig själv ibland för att förstå varför resultaten blir som dem blir.  
 

 Består klassrummet av dialog eller monolog?  

 Är resultaten på ytan eller på djupet? 

 Sätter du upp genomtänkta mål? 

  Fyller du luckor i elevers lärande?  

 Hjälper du eleverna att bli sina egna lärare? 
 

Om man som lärare ställer sig dessa frågor kan man snabbt se vad det är som påverkar resultaten i 
klassrummet. Vad tycker du själv känns bra? De flesta av mina respondenter försöker hålla en 
dialog med sina elever men ibland är man tvungen att hålla en dialog. Speciellt när man ska börja 
med ett nytt ämne är det en av lärarna som säger. De lärare som tycker det är mer självklart med 
en monolog är faktisk de som arbetat längre i skolan. Det är också de som använder sig av läxor 
som ett verktyg för inlärning i flest sammanhang. De flesta lärare sätter också upp mål, antingen 
om det är för dem själva eller för eleverna. De flesta är också noggranna med att berätta om 
betygskriterierna för eleverna. När det kommer till fenomenet läxor är det dock ganska varierat. 
En del lärare ger läxor till eleverna av typen frågor som tillhör respektive kapitel i boken. Hur 
genomtänka de läxorna är för elevernas inlärning vet jag inte men de är genomtänkte i den grunn 
att de hinner med mycket mer än vad de ville gjort utan. Som Hartman (2003:112) också säger 
ska läxor utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer där de båda lär sig reflektera och 
argumentera. Skolan ska inte bara producera kunskap men utveckla eleverna till tänkande och 
rationella individer. Vart kommer läxorna in i denna bild? Ingenstans, och det är inte heller syftet 
för mina respondenter. En av lärarna använde sig inte av läxor alls då hen faktisk tycker att 
eleverna ska lära sig reflektera och argumentera och det gör de tillsammans i skolan.  
 
Två av lärarna är väldigt positiva till läxor och på samma sätt som Cooper (2007) menar att läxor 
kan förbättra elevernas resultat. I hans studie är det dock mest effektivt hos elever på 
gymnasieskolan och alla lärare jag intervjuat arbetar på grundskolan. Han säger faktisk att 
gymnasieelever är mindre benägna att distraheras när de gör läxor och att de lär sig effektiva 
studievanor. Hur är det på grundskolan då, är läxor inget effektivt medel för inlärning? Det 
kanske beror på hur väl läraren har förbered och planerat uppgiften och om det sker en 
uppföljning av läxan. Skolorna och klassmiljöerna måste också vara öppna för misstag som en 
möjlighet för lärande och där man uppmuntras att förkasta felaktiga kunskaper och förståelser. 
Eleverna ska känna sig trygga på sig själva och på sin omgivning.  
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Ett problem med skolan som Olga Dysthe (2001:43) pratar om är svårigheterna att dokumentera 
inlärning. Ett prov kan bara mäta en viss typ av kunskap just där och då och man kan inte se hur 
själva inlärningen gick till. Kunskap är inget man ska kunna till ett visst datum, men tyvärr är det 
så det ofta går till från grundskolan tills du är klar på högskolan/universitetet. Läxor borde inte 
vara uppgifter där exakthet och jämförbarhet är av betydelse men det är så det ofta blir, som vi 
kan läsa av mina respondenter. Repetition och faktafrågor. Läxor ska vara kul annars försvinner 
syftet. Om läxor inte fyller en funktion förutom att eleverna ska ha läxor blir hela fenomenet 
syfteslöst.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är ett språkpedagogiskt perspektiv en viktig funktion för 
lärande. Enligt detta perspektiv är språket det viktigaste redskapet för lärande där människor lär 
genom interagerande processer (Dysthe 2001:43) Läxor är tvärt emot detta perspektiv. Det var en 
av mina respondenter som berättade att hen uppmuntrade elever att göra sina läxor tillsammans. 
Det sociokulturella perspektivet fungerar också att applicera på hemmets funktion. Gör man läxor 
tillsammans med någon där hemma sker lärande också i ett socialt sammanhang. Tyvärr finns det 
många elever som inte har tillgång till hjälp hemifrån så där försvinner också inlärningsaspekten. 
Har man ingen som kan hjälpa en måste man själv båda motivera sig själv men också gå till 
skolan utan att ha förstått sina läxor. Även fast en del respondenter försökte ge eleverna läxor som 
eleverna borde klara av själva, är det svårt att veta exakt vem som klarar av vad och då är det 
också svårt att se om läxor påverkar elevernas inlärning. Två av lärarna som arbetar på en skola 
anses vara väldigt bra är också de två lärare som faktisk inte använder sig av läxor i stor 
utsträckning. Den ena av lärarna kan ge eleverna läsläxor och den andra ger mera spontana läxor 
som kan vara att se ett Youtube klipp. En annan lärare tror sig märka att de elever som inte gjort 
sina läxor får sämre betyg på proven. Det handlar däremot inte om läxan i sig men på vilket sätt 
läraren kopplar ihop läxorna till proven.  

6.2 Vad fyller läxor för funktion i undervisningen? 
 

I de offentliga texterna Hellsten (1997) har granskat är frånvaron av läxor så framträdande att det 
antyder en inlärningsmetod som inte tas på alvar eller som inte ses på som en viktig metod. Den 
norska avhandlingen som jämfört skolresultaten i Norge, Sverige och Finland (Grønmo, Onstad: 
2013) visar att läxor inte alltid är så effektiva. Kan det vara så att man arbetar med dom på fel sätt 
i Sverige? De lärarna jag intervjuade tog som en självklarhet att läxan är något man arbetar med 
separat från skolan. Lärare i Finland har läxan med i undervisningen, det är alltså mera en uppgift 
som arbetas med tillsammans med eleverna. Den båda görs, diskuteras och rättas tillsammans. 
Det som är anmärkningsvärt är att båda Finland och Sverige är två länder som lägger relativt liten 
tid på läxor och sen skiljer det sig så mycket i hur skolresultaten ser ut. De lärare jag intervjuat 
som använder sig av läxor försöker följa upp läxorna och detta är något som faktisk kan spela roll. 
Om läxorna inte följs upp riskerar läxornas syfte att försvinna och elevernas resultat blir sämre.   
 
Den viktigaste rollen läxor har enligt mina respondenter är att lära eleverna att ta ansvar, att knyta 
band mellan skolan och hemmet och att göra det som inte hinns med i skolan. Läxor är alltså 
något separat från undervisningen men som enligt tre av respondenterna ändå påverkar elevernas 
resultat. Gör man sina läxor har man alltså lättare för att hänga med på annan undervisning och få 
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godkänd på prov. För några år sedan kommer jag ihåg att vänsterpartiet ville avskaffa läxor i 
grundskolan, hur det ser ut just nu vet jag inte, men att det faktisk är frågor som reflekteras över 
och diskuteras är väldigt intressant. Som det står i läroplanen för grundskolan så är skolans mål 
att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv 
bedöma sina resultat (Skolverket 2011). Läxor är inte det ända medel som ger eleverna större 
ansvar för sina studier. Skapar man ett aktivt klassrum där människor i grupp kan handla 
tillsammans blir också kunskap konstruerat enligt det sociokulturella perspektivet. Interaktion och 
samarbete är grundläggande för inlärning och inte bara ett positivt moment för eleverna. Enligt 
Piaget är inlärning en aktiv konstruktionsprocess där eleverna genom sin förmåga att tänka själv 
skapar sin egen verklighet. Lärande väcks ur situationer där den lärande själv testar sig fram och 
är aktiv och inte bara absorberar det andra säger. Piaget menade att vi lär genom att handla, 
genom att vi självständigt försöker att lösa problem och på så sätt ta kontroll över världen (Korp 
2003: 64).  

 
Enligt mina respondenter kan vi sammanfatta läxans funktion i undervisningen enligt Hellsten till 
tre av hans sex punkter (se tidigare forskning). De tre punkterna är förberedelser, kontroll och 
styrning och gemenskap och kontakt. Fyra av mina respondenter uttryckte läxan som en funktion 
för att repetera och befästa kunskaper. De menar också att läxan ska lära eleverna att ta ansvar 
och tänka själva. Några av respondenterna uttryckte också möjligheten att se elevernas utveckling 
genom läxor. Vad behövs göras för att nå det betyg eleven eftersträvar. Målet är att eleverna ska 
läsa sina läxor för sin egen skull och kan med det arbeta upp en bättre självkontroll och disciplin. 
Det förvånade mig faktisk att den nyutbildade läraren använda sig av läxan som en läxa i sig. Ska 
inte skolan handla om att trivas och att vara nyfiken, inte om disciplin? Den sista punkten kom 
också fram i mitt resultat, det att skapa en kontakt mellan skola och hem. Dock var det för en 
lärare på gott och ont att föräldrarna får ta del av allt eleven gör i skolan. De tre punkterna som 
inte nämndes av mina respondenter var läxan som verktyg för att organisera elevernas fritid samt 
familjeverksamheten. Kärleken och omsorgen var nästan lite tvärt om i mitt resultat. Lärarna på 
de mångkulturella skolorna är måna om att inte ge för mycket läxor eller läxor eleverna inte klarar 
av själva. Lärarna på skolan som anses vara prestigefull vill inte att föräldrarna ska engagera sig 
för mycket då eleverna har nog press på sig hemifrån. Många av dessa elever gör skolarbete 
hemma fast de inte har läxor. Familjen kan alltså vara ett problem. I läroplanen för grundskolan 
(Skolverket 2011) står det faktiskt att läraren ska samverka med och fortlöpande informera 
föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Det är alltså så att läraren 
ska ha kontakt med hemmet med jämna mellanrum och där försvinner syftet med läxor som en 
funktion för att ha band mellan skolan och hemmet. Det ska man ha som lärare ändå. Det var 
ingen som pratade om läxor som en del av skolans identitet. Elever tycker kanske inte läxor är 
något som behövs för att känna av att man går i skolan. Det räcker att vara i skolan stora delar av 
dagen. Kanske är det så att det håller på att försvinna succesivt från skolan. Som vi kan se utifrån 
mitt resultat är det faktisk tre av lärarna som inte tycker läxor fyller någon viktigt funktion för 
elevernas lärande och undervisning. Är det kanske så att det inte behövs läxor om man är en bra 
lärare, en lärare som hinner med allt under lektionstid och som fortfarande lär eleverna att ta 
ansvar och att tänkta kritiskt. Det är många krav som ställs på lärare i alla fall. 
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6.3 Varför ger lärare läxor och hur motiveras läxorna?  
 
Lärarna har faktisk rätt att inte ge elever läxor. Det är inte reglerat i skolförordningen, dock är det 
fortfarande en självklarhet för många. Varför är det så?  

 
Alfie Kohn (2006) menar att läxor inte bara påverkar eleven men hela familjen och det inte alltid 
på ett bra sätt. Tänk är själva när man var ung och inte ville göra läxorna, vilken dålig stämning 
man kunde skapa. Det kan också skapa konflikter inom familjen. Detta samtidigt som eleven får 
mindre tid att umgås med familjen och vänner efter skoltid Här ser man hur mycket läxor kan 
påverka en elev och familjen, samtidigt finns det lärare som inte problematiserar läxor. Man 
måste väga in om det är ett betydelsefullt sätt att lära. Mina respondenter som är för läxor ger 
ibland ut spontana läxor, och läxor som bara finns det för att det ska. Läxor finns inte bara när det 
är betydelsefullt och viktigt, men är ofta något som lärare ger utan att ha tänkt igenom om det 
faktisk fyller något syfte för eleverna (Kohn 2006). Det kan handla om att eleverna inte vill göra 
läxor, att föräldrarna inte har tid eller kan hjälpa till, att man inte förstår läxorna. Det finns mycket 
som kan skapa bråk. Cooper (2007) pratar också om läxor som källan till klagomål och friktion i 
hemmet, men också mellan hemmet och skolan. Föräldrar protesterar kring om uppgifterna är för 
stora eller för små, för lätta eller för svåra. Lärare klagar över avsaknad av tid för förberedelser 
och avsaknad av stöd från båda föräldrar och skolledning. Eleverna gnäller över tiden läxorna tar 
ifrån deras fritid, om de ens förstår läxans värde (Cooper 2007). Nu för tiden finns det också 
andra sätt för eleverna att få hjälp med läxor. Det finns en del frivilliga som driver med läxhjälp 
men också läxläsningsföretag som gör bra affärer på att eleverna har läxor som föräldrar inte 
orkar ta ansvar för. Ser man på denna utveckling försvinner ett syfte med läxor, nämligen att 
engagera hemmet i elevernas skolarbete som i alla fall två av mina respondenter tyckte var en 
viktig funktion. Det finns flera svårigheter som mina respondenter pekar på i samband med 
hemmet. En del skolor har många elever med olika bakgrunder. En del har föräldrar som inte kan 
svenska, en del har föräldrar som inte tycker skolan är viktigt och en del har föräldrar som rent ut 
av inte bryr sig. Hur ska dessa elever ha möjligheten att få stöd hemifrån? Det bidrar istället till en 
segregation och ett upprätthållande av grupperingar i skolan. All undervisning som sker utanför 
skolan missgynnar elever från svaga hem. Många typer av läxor kräver vuxenhjälp och det är inte 
bra ur ett jämlikhetsperspektiv, även fast mina respondenter försöker vara medvetna om detta. 
Även dessa problem väljer lärare att ge läxor. Eleverna behöver lära sig ta ansvar, de behöver 
repetera. Varför och hur kan det motiveras? I mitt resultat visar det på lite olika, men de som ger 
sina elever läxor anser att eleverna lär mera och att de kan nå högre betyg. De anser sig själva 
också ta hänsyn till att det finns elever från svagare hem.  
 
Läxor är en självklarhet för flera av mina respondenter och inget de reflekterat över i någon större 
grad. Frågor som ges rakt från kursboken som eleverna ska svara på fyller absolut ingen 
lärandefunktion för eleverna, om det inte kommer på prov, om de verkligen vet vad de svarat på. 
Det är så enkelt att fuska, men det är också enkelt att svara på en fråga genom att bläddra upp en 
sida ur boken. Det skapar inte någon förståelse. Lärarna har fina visioner om varför de ger läxor 
men det kan kännas som att de inte kontrollerar att dessa visioner faktisk uppfylls. Syftet med 
läxor behöver inte uppfyllas bara för att man gjort läxan. Genom att kontrollera läxan som en av 
mina respondenter alltid gör tappas också tid som kunde ha används till mer givande 
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undervisning. Jag ser också i mitt resultat läxor som inte är bestämda och planerade men som helt 
enkelt handlar om att man får göra det skolarbete man inte han klart med hemma. Det kan vara 
allt ifrån individuella stenciler till grupparbeten. På det sättet blir läxan något som eleven själv har 
medfört då hen inte varit effektiv i skolan. På det sättet blir läxan hemuppgift som ska göras för 
att göras men kan i vissa fall även vara betygsgrundad.  

 
Språk och kommunikation är inte bara ett medel för inlärning, men själva grunden för att 
inlärning kan ske enligt sociokulturellt perspektiv. Vi använder det båda för att förstå och tänka 
för oss själva och för att uttrycka det vi förstår till andra (Dysthe 2011). Läxor måste utifrån 
sociokulturellt perspektiv vara kommunikativt på något plan. Även fast anledningen att ge läxor 
antas vara att det gynnar självständighet och disciplin tappas samspelet bort. Hur kan läxor då 
motiveras? Om läxorna ska vara givande för eleven har Cooper (2007) några punkter som han 
anses stödja användandet av läxor: 

 Lärarens planering och förberedelse  

 Uppgifter som är anpassade elevernas färdigheter och som motiverar eleverna  

 Vällyckat engagemang från föräldrarna   

Cooper (2007) beskriver båda positiva och negativa konsekvenser med läxor. De positiva är 
omedelbar prestation och inlärning, på lång kan det bidra till elevernas förbättrade studievanor, 
bättre disciplin och organisationsförmåga, självständighet och den sista som innebär föräldrarnas 
engagemang i skolan. De negativa effekterna är mättnad på skolan, mindre tillgång till fritid och 
andra aktiviteter, föräldrars störningar som press. Det är lätt att fuska, det är lätt att kopiera från 
studiekamrater. Den sista negativa aspekten handlar om att öka skillnaderna mellan 
prestationsförmåga (Cooper 2007:8-9). Detta är också punkter som kommer fram i mitt resultat. 
Vad väger upp? Tydligen det positiva med tanke på att de flesta fortfarande ger läxor, fast kanske 
utan att ifrågasätta varför…  

6.4 Sammanfattning  
	

Som blivande lärare finns en nyfikenhet om hur andra lärare tänker kring sina egna 
undervisningsmetoder. Vad fungerar och vad fungerar inte? Läxor är en typ av fenomen jag inte 
riktigt greppat. Nu är jag snart klar med mina studier och ska ut i arbetslivet utan att riktigt veta 
vad att förvänta. Läxor är ett tema jag knappt nuddat i mina snart 5 år som lärarstudent. Det har 
alltid funnits där men aldrig haft möjligheten att reflekterat kring i skolan. Det finns alltid debatt 
kring skolan, hur kan resultaten förbättras? Vilka resurser behövs till skolan? Hur ska vi locka 
flera lärarstudenter? Vänsterpartiet vill avskaffa båda betygen och läxor. Det jag blivit nyfiken på 
genom tiden som student och genom att följa alla dessa skoldebatter är läxan. Varför finns den 
kvar? Syftet med denna studie har varit att belysa och få en förståelse för läxans funktion utifrån 
sju lärares perspektiv. För att undersöka syftet har jag använt mig av tre frågeställningar som 
ligger till grund för studien. På vilket sätt påverkar läxor elevers lärande, vad fyller läxor för 
funktion i undervisningen och varför ger lärare läxor och hur motiveras läxor. Jag har genom en 
kvalitativ metod intervjuat sju lärare från fyra olika skolor för att svara på mitt syfte.  
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Det finns inget rätt svar när det gäller att ge och att inte ge läxor. Här är forskare oeniga åt alla 
håll. Vad en del av den tidigare forskningen säger är i alla fall att läxor kan vara bra om läraren 
har lagt ned energi och engagemang. Läxan ska vara genomtänkt och fylla en funktion för 
elevernas lärande. Läxan är positiv i syfte att disciplinera elever och för att skapa kontakt med 
hem och skola. Det finns också den forskning som pekar på att läxor bidrar till konflikter i 
hemmet. I mitt resultat kommer det fram att kontakten mellan skola och hem inte alltid är positiv. 
Det finns många elever från svaga hem men också elever från hem där föräldrarna sätter stort 
press på sina barn. En del av mitt resultat visar att en del lärare väljer att inte ge läxor då det inte 
ger den effekt de är ute efter. En del tycker dock det är ett utmärkt verktyg för repetition. Mitt 
resultat samspelar alltså med den tidigare forskningen men inte till lärandeteorierna. Läxor är 
ingen social aktivitet. Ibland görs den ihop men lärarnas syfte med läxan är oftast att den ska 
göras individuellt utanför skolan. Ett återkommande fenomen är dock läxan som restuppgift.  
Flera av lärarna nämnde att eleverna helt enkelt får ta hem det skolarbetet de inte har hunnit med 
eller är klar med i tid. Det vi kan se är därför tendenser till att läxan försvinner som en separat 
uppgift, och det är ju faktisk tre av mina respondenter som på något sätt tar avstånd från läxor i 
vissa fall. Förändringar tar tid. Vem vet, kanske läxan är ett bortglömt fenomen om 20 år. 	

7. Slutsatser  
 	 

När eleverna får göra läxor efter skoltid missar man den sociala aspekten som mina teorier lägger 
stor vikt vid. Om man lär på bäst sätt genom att interagera och samspela med andra människor 
försvinner läxor som ett fungerande verktyg för inlärning, men kan vara ett verktyg för repetition 
istället. Samtidigt ska en individ växa till en självständig individ. Det är viktigt med individuella 
processer i skolan också, men läxor har en tendens att inte vara av det givande slaget men något 
som finns där för lärarnas skull.  
	
Cooper (2007) har några tips till lärare som ska ge läxor. Ge rätt mängd läxor, frekventa och korta 
läxor är bättra en långa och få. Fördela material över flera uppgifter och fördela så det finns båda 
lättare och svårare uppgifter till materialet. Se till att försöka ge läxor enligt individuella 
studenters inlärningsstilar. Var försiktig när det gäller föräldrars engagemang och om möjligheten 
finns hjälp studenterna med deras studieteknik. Ge inte betyg och kommentarer till varje läxa. Det 
jag har lärt efter mitt resultat är att aldrig glömma att ifrågasätta egna arbetsmetoder. Vad är det 
som fungerar och vad är det som inte fungerar? Försöka att släppa läxan som en obligatorisk 
faktor i skolan. Låta eleverna njuta och vara nyfikna, inte pressa på med disciplin och ansvar och 
heller hoppas att det kommer på andra sätt. Om jag ska ge läxor ska de vara meningsfulla och 
genomarbetade. Sen ska det uppmuntras till att göras tillsammans. Jag vill inte upprätthålla en 
ojämlikhet bland eleverna i skolan. Läxor har en tendens att bidra med det. 
Skolan betraktas som en samhällsföreteelse, som en integrerande del i den politiska, ekonomiska 
och sociala verkligheten. Som en självklar konsekvens följer att skolans funktion och betydelse 
växlat starkt under olika tider allt efter samhällsstrukturens förändring (Richardsson 2004). Läxan 
finns fortfarande kvar på samma sätt hos många lärare. Har de fastnat i gamla rutiner?  
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Läxor anpassas inte efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Det finns ingen tid i 
lärarnas arbetsdag för detta. En del lärare ser inte ens att metoden ger något resultat. Vad är 
poängen att ge läxor om allt det som man vill ska uppfyllas inte alls uppfylls. Det finns många 
olika sätt för en elev att ta till sig kunskap, och att lära av varandra och genom aktivet är två 
viktiga faktorer enligt mina teorier. Lärare ska vara kreativa, fantasifulla. Lärare ska inte måla 
sönder elevernas lust att lära med tråkig pedagogik. De ska skapa nyfikenhet och engagemang. 
Fastna inte i andefattiga rutiner men förnya och ifrågasätt egna arbetsmetoder. Lärarna är där för 
eleverna.  	
 

7.1 Metoddiskussion  
	

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie vars syfte är att komma åt lärarnas personliga åsikter 
och tankar kring läxor. Det finns en del forskning som ifrågasätter i vilken grad det går att 
generalisera ett kvalitativt resultat när man bara studerar enskilda fall. Ostrukturerade intervjuer 
är dock något mindre utsatt eller känsligt för anklagelser om begränsad generaliserbarhet eftersom 
respondenterna ofta hämtats från flera olika sociala och geografiska miljöer. (Kvale och 
Brinkman 2009). Resultatet handlar också om att knyta an till den tidigare forskningen och mina 
valda teorier. Detta är med på att styrka intervjupersonernas åsikter och resonemang och kan 
därför anses vara en generaliserbar forskning inom detta område, det betyder också att det kan 
behövas flera liknande studier för att styrka mitt resultat (Bryman 2007). Intervjupersonerna 
hittades utifrån ett bekvämlighetsurval. En nackdel med detta kan vara att respondenterna vet vem 
forskaren är och färger sina svar enligt vad de tror forskaren vill höra. Denna effekt har försökts 
undvikas genom intervjufrågorna, och genom att inte ta ställning eller uttrycka egna åsikter. En 
utmaning med intervjuguiden är att forskaren måste försöka styra intervjun i rätt riktning så den 
inte spårar ut i andra teman som inte är relevant för studien. En	 nackdel med kodning av 
materialet är att det kvalitativa kan gå förlorat och att man istället sitter där med en kvantitativ 
analys. Nyanserna kan gå förlorad (Lantz 2013: 147-148). Är man medveten om detta när man 
analyserar materialet är det enkelt att koda på ett sätt som bibehåller det kvalitativa. Det är viktigt 
att inte koda sönder materialet.  	

	
Undersökningar som gjorts om just intervjuer som metod visar ganska tydligt att människor 
svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Detta brukar kallas 
intervjuareffekten, på vilket sätt påverkar intervjuaren intervjupersonen omedvetet eller 
ofrivilligt. Till intervjuerna bär forskare med personliga kännetecken som inte går att ändra, allt 
utifrån kön, ålder, etnisk ursprung, kroppsspråk osv som påverkar hur mycket information 
människor är villiga att ge ut. Det beror också på vilken typ av ämne som diskuteras om frågorna 
är känsliga eller inte. Som intervjuare är det viktigt att hålla det så neutralt som möjligt för att få 
intervjupersonen att känna sig bekväm. Det kan därför vara positivt att intervjuobjekten vet vem 
intervjuaren är. Som forskare försöker en inta en opartisk och aktsam ställning under intervjuerna 
för att minimera risken för en intervjuareffekt (Denscomte 2009). Intervjupersonerna fick god 
kännedom om att de fick uttrycka sig så fritt som möjligt och att det inte fanns rätta eller fel svar. 
Det är deras synpunkter som är viktiga att få fram och forskaren är där för att lytta och samla in 
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information.  

7.3 Fortsatt forskning  
	

Det finns alltid saker att forska på inom området skola och läxor då det ständig är i förändring.  
 
Jag har valt att inte lyfta fram framstående inlärningsteorier som behavioristiska metoder, som 
innebär att straffa eller belöna för att motivera en viss typ av beteende. Det finns nog många 
lärare där ute som fortfarande använder sig av denna metod och kan bidra till ännu mera 
forskning. Betyg är ju faktiskt ett belöningssystem. Detta är en synvinkel som inte finns med i 
denna uppsats, men som absolut är relevant för fortsatt forskning. Ytterligare en frågeställning 
kan vara att fokusera på inlärningsteorierna som verktyg i undervisning. Använder lärare sig av 
dessa eller lär man sig dom under sin utbildning och sen glömmer bort dom i sin praktiska vardag. 
 
Annat som vore intressant att forska om för de som har eller fortfarande utbildar sig till lärare är 
hur läxor hanteras inom ramen för lärarutbildningen i Sverige. Samhället förändras hela tiden och 
på samma sätt förändras också skolan som den samhällsinstitutionen den är. Mera forskning kring 
elever och deras syn på läxor är också en intressant forskningsvinkel. Det finns alltid något att 
forska om, det finns alltid något att förbättra. Att vara lärare är ett viktigt arbete så självklart 
borde det forskat kring vad som fungerar och inte fungerar i skolan. Att ifrågasätta och att vilja 
förbättra är aldrig negativt.  
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BILAGA 1. Intervjuguide 
	
1. Bakgrund 

- Berätta lite om dig själv som lärare. Fråga eventuellt om hur länge hen varit lärare, vilka ämnen, 

olika skolor osv?  

 2. Skola 

‐ Hur är skolmiljön? Elever, lärare.  

‐ Hur är attityderna till läxor hos dina kollegor, hos eleverna?  

‐ Hur är skolans ämnesresultat, är det bra betyg bland eleverna?  

‐ Anser du att eleverna trivs på skolan? Vad är orsaken?  

 

3. Klassrummet   

‐ Hur är klassmiljön? 

‐ Har eleverna möjligheten att påverka sin inlärning, på vilket sätt?  

‐ Hur ser lektionerna ut? Dialog, monolog?  

‐ Hur ser elevkontakten ut? Vågar eleverna uttrycka sina åsikter? 

 

4. Läxor   

 

‐ Vilka metoder använder du dig av för inlärning?  

‐ Hur arbetar du med läxor? Påverkar det elevernas resultat? 

‐ Ger du eleverna läxor? Varför/varför inte? Vilken typ av läxor?  

‐ Hur går du eventuellt igenom läxorna?  

‐ På vilket sätt märker du att eleverna gjort sina läxor?  

‐ Vad tycker du det finns för nackdelar och fördelar med läxor?  

‐ Hur upplever du att läxor bidrar till ökad kunskap bland eleverna?  

‐ Vilken typ av kunskap tror du eleverna får med hjälp av läxor? PÅ ytan, på djupet? 

‐ Om du ger läxor, hur förbereder du de? Har du bestämda mål när du planerar dem? Påverkar detta 

elevernas resultat?  

 



	

5. Dig som lärare   

‐ Vilken kunskap eftersträvar du som lärare hos eleverna?  

‐ Vad är viktigt för dig som lärare att eleverna får för kunskap? Ytan, djupet?  

‐ Sätter du upp genomtänkta mål inför din undervisning?  

‐ Anser du att du fyller luckor i elevers lärande, på vilket sätt? 

‐ På vilket sätt låter du eleverna arbeta med skoluppgiften? Individuellt, grupparbeten osv. vad 

fungerar bäst för inlärning? 

‐ Har eleverna möjligheten att lära av varandra? Lärande genom samspel? Hur fungerar det?   

 

  

  Tack för din tid! Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 

avslutar intervjun?  
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